Dani Sándor

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Postai cím: Keleti Károly u. 24.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1024

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: ELISA, AGID és PCR kitek, valamint Kiskérődzők és vadon élő
kérődzők kóros prionok (Scrapie, atípusosscrapie, CWD kórformák) kimutatására alkalmas
Elisa alapú gyorsteszt (TSE) és a hozzávaló teszt-specifikusfogyóeszközök beszerzése.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
ELISA, AGID és PCR kitek, valamint Kiskérődzők és vadon élő kérődzők kóros prionok (Scrapie,
atípusosscrapie, CWD kórformák) kimutatására alkalmas Elisa alapú gyorsteszt (TSE) és a hozzávaló
teszt-specifikusfogyóeszközök beszerzése.
1. részteljesítés: Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája (PRRS)
megbetegedést okozó vírussal (amerikai és európai szubtípus törzzsel) szembeni ellenanyag
kimutatására alkalmas ELISA teszt; 100.000 db vizsgálati hely + maximum 100%/12 hónap;
2. részteljesítés: Klasszikus sertéspestis (CSF) megbetegedést okozó vírus elleni ellenanyag vaddisznó
és sertés vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt, amely nem ad keresztreakciót más
pestivírusok (BVDV, BDV) ellen képződött ellenanyagokkal; 17.000 db vizsgálati hely + maximum
100%/12 hónap;
3. részteljesítés: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag vérmintából történő
kimutatására alkalmas ELISA teszt; 40.000 db vizsgálati hely + maximum 100%/12 hónap;
4. részteljesítés: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag tejmintából történő
kimutatására alkalmas ELISA teszt; 2.000 db vizsgálati hely + maximum 100%/12 hónap;
5. részteljesítés: Szarvasmarha fertőző rhinotracheitis (IBR) megbetegedését okozó vírus elleni teljes,
gB ellenanyag vérmintából és tejmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt; 40.000 vizsgálati
hely + maximum 100%/12 hónap;
6. részteljesítés: Szarvasmarha fertőző rhinotracheitis (IBR) megbetegedését okozó vírus elleni gE
ellenanyag kimutatására alkalmas ELISA teszt; 60.000 db vizsgálati hely + maximum 150%/12 hónap;
7. részteljesítés: Aujeszky-betegséget okozó vírus (PHV-1) elleni teljes, gB ellenanyag sertés és
vaddisznó vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt; 50.000 db vizsgálati hely +
maximum 150%/12 hónap;
8. részteljesítés: Mycobacterium paratuberculosis elleni ellenanyag vérmintából történő kimutatására,
megerősítő vizsgálatra (verifikálásra) alkalmas ELISA teszt; 20.000 db vizsgálati hely + maximum
150%/12 hónap;
9. részteljesítés: Szarvasmarha brucellózisát okozó baktérium (Brucella abortus) elleni ellenanyag
vérmintából és tejmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt; 40.000 vizsgálati hely +
maximum 100%/12 hónap;
10. részteljesítés: Sertés brucellózisát okozó baktérium (Brucella suis) elleni ellenanyag sertés és
vaddisznó vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt; 20.000 vizsgálati hely + maximum
100%/12 hónap;

11. részteljesítés: Juhok brucellózisát okozó baktérium (Brucella melitensis) elleni ellenanyag
vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt, amelyben azonos hígításban használható a juh
és a kecske vérminta; 30.000 vizsgálati hely + maximum 100%/12 hónap;
12. részteljesítés: Kosok fertőző mellékhere- és heregyulladását okozó baktérium (Brucella ovis) elleni
ellenanyag vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt; 5.000 db vizsgálati hely +
maximum 100%/12 hónap;
13. részteljesítés: Sertés és vaddisznó vérsavóból/véralvadékból Afrikai sertéspestis vírussal (PPA)
szembeni ellenanyag kimutatására és ellenanyagtiter meghatározásra alkalmas ELISA teszt; 5.000 db
vizsgálati hely + maximum 200%/12 hónap;
14. részteljesítés: Szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus (BVDV) antigénjének fehérvérsejt
mentes vérsavóból történő kimutatására alkalmas ELISA teszt; 6.000 db vizsgálati hely + maximum
100%/12 hónap
15. részteljesítés: Lovak fertőző kevésvérűségét (EIA) okozó vírus elleni ellenanyag kimutatására
alkalmas agargéldiffúziós (AGID) teszt; 10.000 db vizsgálat + maximum 150%/12 hónap;
16. részteljesítés: Kiskérődzők és vadon élő kérődzők kóros prionok (Scrapie, atípusos scrapie, CWD
kórformák kimutatására alkalmas Elisa alapú gyorsteszt (TSE) és a hozzávaló teszt-specifikus
fogyóeszközök; 15.000 db vizsgálat + 100%/12 hónap
17. részteljesítés: Chlamydophila abortus elleni ellenanyag kérődző vérmintából történő kimutatására
alkalmas ELISA teszt; 3.000 db vizsgálati hely + maximum 2000%-os eltérés/12 hónap
18. részteljesítés: Afrikai sertéspestis vírusának kimutatására szolgáló real-time PCR kit; 5.000 db
reakció + maximum 500%-os eltérés/12 hónap
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész XV.
Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 81. § (1)
bekezdés alapján uniós értékhatár feletti, nyílt közbeszerzési eljárás.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 250-526830
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 19198/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi
tünetekkel járó szindrómája (PRRS) megbetegedést okozóvírussal (amerikai és európai szubtípus törzzsel)
szembeni ellenanyag kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [6]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
1. rész

1.
2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés

Megajánlás
nettó 173,8,- Ft/vizsgálati hely



Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés

3.
4.

5.

6.


Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 240,- Ft/vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
3.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)

Ajánlattevő székhelye:

1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
1. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 229,- Ft/vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.
4.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
1. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 207,- Ft/vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)
Számítógépes
értékelő 
Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
program
feltüntetése nélkül


Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével
A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
Az
ajánlattevő
neve:
ALPHA-VET
Állatgyógyászati Kft.
Az elbírálás
részszempontjai

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
biztosítása
4. Inkubálási idő

reagens

5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az elbírálás
részszempontjai

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
NOACK Magyarország
Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

35

72,42

2534,58

75,90

2656,33

22

50,00

1100

100,00

2200

20

100,00

2000

100,00

2000

15

0,00

0

0,00

0

8

0,00

0

0,00

0

10

100,00

1000

100,00

1000

6634,58

A részszempontok
súlyszámai

7856,33

Az
Az
ajánlattevő
ajánlattevő
neve:
neve:
Biomarker Kereskedelmi és Biomedica Hungaria Kft.
Szolgáltató Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési pontszám és Értékelési
és
pontszám
súlyszám
pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata

35

100,00

3500

83,96

2938,65

22

100,00

2200

100,00

2200

3. Pótlólagos
biztosítása
4. Inkubálási idő

reagens

5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

20

100,00

2000

100,00

2000

15

0,00

0

100,00

1500

8

0,00

0

0,00

0

10

100,00

1000

100,00

1000

8700

9638,65

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
1. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 207,- Ft/vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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:
M/1. - Bionote Inc. (22, Samsung, 1-ro 4-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 18449); a.sz: 123-8187177
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

CheBio Fejlesztő Kft. (a.sz.: 23456141-2-42)
1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.
1. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 740,- Ft/vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
Az ajánlat 3-5. oldalain benyújtott felolvasólap nem került cégszerűen aláírásra.

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. A közbeszerzési Dokumentumokban
kiadott nyilatkozat mintában Ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat esetében
jelölni kell, hogy mely részek tekintetében került benyújtásra.
Ajánlattevő az ajánlat 6. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel valamennyi, az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel

szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
a.) Ajánlattevő a benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész
A. pontjában (11. oldal) nem tüntette fel azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan ajánlatot kívánt
benyújtani.

4.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal gazdasági szereplő részéről az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum nem került benyújtásra.

5.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
a.) A Bio-Kasztel Kereskedelmi Kft. kapacitást nyújtó szervezet által benyújtott Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész A. pontjában (30. oldal) nem tüntette fel
azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan részt kíván venni a teljesítésben.

6.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő az ajánlat 48. oldalán benyújtott, kapacitást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozó nyilatkozatban nem
tüntette fel a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok helyét, valamint az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

7.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetek esetében nem csatolta a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

8.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
A kapacitást nyújtó szervezet által az ajánlat 49. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel azon részek
sorszámát, mely részek teljesítésében részt kíván venni.

9.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Az ajánlattevő által kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal részéről ilyen tartalmú nyilatkozat nem került
benyújtásra.

10.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc alpont szerint.
Az ajánlattevő által a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében benyújtott nyilatkozat nem megfelelő
tartalmú, ugyanis a kb) alpont esetében jogi személy megjelölése nem lehetséges.
Kérjük a nyilatkozat megfelelő tartalommal történő benyújtását olyan módon, hogy abban az ajánlattevő 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa (természetes személy) megjelölésre kerül.

11.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Ajánlattevő ilyen dokumentumot nem csatolt.

12.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az eredeti termékleírást és a gyártó által kiadott használati utasítást,
valamint – amennyiben ezek idegen nyelvűek – azok magyar nyelvű egyszerű fordítását is.
Az 1. 5., 6., 8. részek esetében hiányzik a termékleírás és használati utasítás magyar nyelvű fordítása.
A 15. résznél az eredeti termékleírás és használati utasítás és a magyar nyelvű fordítása is hiányzik.

13.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet.
A megajánlott termékek tekintetében validálási jegyzőkönyvek nem kerültek benyújtásra.

14.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a 1-14. és 17. részek esetében a megajánlott számítógépes programra vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozatot és a program rövid leírását.
A megajánlott számítógépes programra vonatkozóan ajánlattevői nyilatkozat és a program rövid leírása nem került
benyújtásra.
Ajánlattevő az előírt határidőig nem adta meg a választ a következő felvilágosítás kérésekre:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az

ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Az 1. és 5. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokból, valamint a termékleírásokból ugyanakkor
megállapítható, hogy a diagnosztikum egyféle kiszerelésben került megajánlásra.
Kérjük, cégszerű nyilatkozatban tisztázni szíveskedjenek az ellentmondást!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a felolvasólapot, azonban az 1. részre vonatkozó, 4. értékelési szempont
(Inkubálási idő) tekintetében a megajánlás nem került megjelölésre.
Mivel az ajánlat 59-60. oldalán megadott információkból egyértelműen megállapítható a megajánlás, így kérjük a
felolvasólap és a szakmai ajánlat tartalma között fennálló ellentmondást cégszerű nyilatkozatban – szükség esetén
a felolvasólap megfelelő tartalommal történő benyújtásával – tisztázni szíveskedjenek!

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a kiszerelésre vonatkozó adatok megadását (1-14. és 17. részek vonatkozásában).
Az 6. és 8. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”, melyet a termékleírások tartalma is
alátámaszt.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokban ugyanakkor a diagnosztikum egyféle
kiszerelésben került feltüntetésre.
Kérjük az ellentmondás cégszerű nyilatkozatban vagy a kiszerelési adatok megadására vonatkozó (1/A. sz.)
iratminta megfelelő tartalmú pótlásával tisztázni szíveskedjenek!

Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja Döntéshozónak, hogy a CheBio Fejlesztő Kft. (1146
Budapest, Thököly út 172. fszt.) ajánlattevő 1., 5., 6., 8. és 15. részre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek, tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

PannonLog Invest Zrt. (a.sz.: 14381904-2-43)
1192 Budapest, Kós Károly tér 8.
1. rész

1.

2.

3.
4.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos
biztosítása
Inkubálási idő





reagens 



Megajánlás
nettó 1500,- Ft/vizsgálati hely
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
Rövid vagy hosszú inkubálás

5.

6.


Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell felolvasólapot.
Az ajánlattevő által benyújtott felolvasólapon az adószám nem megfelelően került megadásra.

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. A közbeszerzési Dokumentumokban
kiadott nyilatkozat mintában Ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat esetében
jelölni kell, hogy mely részek tekintetében került benyújtásra.
Ajánlattevő az ajánlat 6. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel az ajánlattal érintett részek sorszámát.

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
a.) Ajánlattevő a benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész
A. pontjában (11. oldal) nem töltötte ki a részvétel formájára vonatkozó pontot (másokkal együtt vesz-e
rész a közbeszerzési eljárásban)
b.) Ajánlattevő a benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) VI. rész
„Záró nyilatkozat” pontja nem került kitöltésre, abban nem kerültek feltüntetésre a közbeszerzési eljárás
azonosítására vonatkozó adatok.

4.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az eredeti termékleírást és a gyártó által kiadott használati utasítást,
valamint – amennyiben ezek idegen nyelvűek – azok magyar nyelvű egyszerű fordítását is.
Az ajánlat 37-55. oldalain benyújtott használati utasítás tekintetében felelős fordítás nem került benyújtásra.

5.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban

ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész B. pontjában úgy nyilatkozott, hogy eleget
tett az adók és TB járulékok megfizetésére vonatkozó kötelezettségeinek.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján elvégezte a közhiteles nyilvántartások lekérdezését, mely alapján
megállapítható, hogy Ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban sem szerepel.
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja Döntéshozónak, hogy a PannonLog Invest Zrt.
(1192 Budapest, Kós Károly tér 8.) ajánlattevő 1. részre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján nyilvánítsa érvénytelennek, tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Klasszikus sertéspestis (CSF) megbetegedést
okozó vírus elleni ellenanyag vaddisznó és sertés vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt,
amely nem ad keresztreakciót más pestivírusok (BVDV, BDV) ellen képződött ellenanyagokkal
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
2. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 165,2,- Ft/vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
2. rész

1.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

2.

Kiszerelés

3.

Pótlólagos
biztosítása

4.

Inkubálási idő





reagens 




Megajánlás
nettó 105,- Ft/vizsgálati hely
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
Rövid vagy hosszú inkubálás
Rövid és hosszú inkubálás

5.

6.


inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
3.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
2. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 108,- Ft/vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
ALPHA-VET
Állatgyógyászati Kft.

Az
ajánlattevő
neve:
NOACK Magyarország
Kft.

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

35

100,00

3500

97,22

3402,78

22

50,00
100,00

1100

100,00

2200

2000

100,00

2000

100,00
0,00
100,00

1500
0

0,00
100,00

0
800

1000

100,00

1000

20
15
8
10

9100

A részszempontok
súlyszámai

9402,78

Az
ajánlattevő
neve:
Biomarker Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

35

63,56

2224,58

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8

0,00
100,00

0
800

10

100,00

1000
8224,58

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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

1.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)

Súlyszám
35

2.
3.
4.
5.
6.

Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

22
20
15
8
10

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont

Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
2. rész

1.

2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés

Megajánlás
nettó 108,- Ft/vizsgálati hely





Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés

3.
4.

5.

6.

reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével
Pótlólagos
biztosítása

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
diagnosztikumok szállítása és logisztikai feladatok ellátása

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, adószáma:

2

INGENASA (Spanyolország, 2837 Madrid, Hermanos García Noblejas 39.); a.sz.: A28686154
NOACK Romania SRL. (Romania, 031281 Bucuresti, Calea Vitan 23C, et. 4, sector 3.); a.sz.: RO5019365

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
M/1. - INGENASA (Spanyolország, 2837 Madrid, Hermanos García Noblejas 39.); a.sz.: A28686154

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV)
elleni ellenanyag vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
.
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
3. rész

1.

2.

3.
4.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos
biztosítása
Inkubálási idő





reagens 



Megajánlás
nettó 124,40,- Ft/ vizsgálati hely
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
Rövid vagy hosszú inkubálás

5.

6.

7.


Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 3. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
3. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 75,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 3. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Vizsgált minták száma
7. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai

35

Az
Az
ajánlattevő
ajánlattevő
neve:
neve:
NOACK Magyarország Kft. Biomedica Hungaria Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési pontszám és Értékelési
és
pontszám
súlyszám
pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata
60,29

2110,13

100,00

3500

22

100,00

2200

100,00

2200

20

100,00

2000

100,00

2000

15
8
30

0,00
100,00
100,00

0
800
3000

0,00
100,00
100,00

0
800
3000

10

100,00

1000

100,00

1000

11110,13

12500

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Vizsgált minták száma
Számítógépes értékelő program

1.) Ajánlati ár:

Súlyszám
35
22
20
15
8
30
10

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.

Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és

a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Vizsgálat minták száma:

A vizsgálatok nagy száma miatt célszerű a minták összemért vizsgálata. (Összemért minta: minimum 10 minta
vizsgálható 1 vizsgálati helyen)

3., 4., 10. részek esetén:

Csak egyedi minta vizsgálható
0 pont
Összemérhető minta vizsgálható
100 pont
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút bírálati módszert alkalmazza. A részszempontban elért pontok
a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

7.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
3. rész

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 75,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is
Vizsgált minták száma

Csak egyedi minta vizsgálható

7.

Számítógépes
program


Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
értékelő feltüntetése nélkül:

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
M/1. – Biomedica Medizinprodukte GmbH & CO KG (1210 Vienna, Divischgasse 4. Austria); a.sz.:
ATU53399200

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
3. rész

1.

2.

3.
4.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos
biztosítása
Inkubálási idő





reagens 



Megajánlás
nettó 150,- Ft/ vizsgálati hely
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
Rövid vagy hosszú inkubálás

5.

6.

7.


Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
1.) Ajánlattevő a 3., 4., 12. és 17. részekre vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában akként nyilatkozott,
hogy a vonatkozó rész „inkubálási hőmérséklet”-re vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlása megfelelő,
mivel a konjugátum inkubálási hőmérséklete 18-25 Cº függetlenül a minta konjugálási hőmérsékletétől.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az Ajánlattevő hivatkozásával ellentétben a konjugátum inkubálási
hőmérséklete abban 37 (+-3) Cº-ban került feltüntetésre.
Mivel felolvasólapon tett megajánlás és a használati utasításban szereplő adat közötti ellentmondás nem került
feloldásra és a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.

2.) A 8. rész tekintetében Ajánlattevő két használati utasítást is benyújtott, Ajánlatkérő pedig kérte tisztázni, hogy

a vonatkozó rész tekintetében melyik használati utasítást kell ajánlatkérőnek figyelembe vennie.
Ajánlattevő úgy nyilatkozott válaszában, hogy amennyiben nincs szükség a termékcsalád mindkét tesztjére, akkor
az IDDEX Paratuberculosis Screening tesztet kéri figyelembe venni.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt nem felel meg az előírt
műszaki minimumkövetelményeknek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő Mycobacterium paratuberculosis elleni
ellenanyag vérmintából történő kimutatására, megerősítő vizsgálatra (verifikálásra) alkalmas ELISA tesztre
kért ajánlatot, az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt pedig szűrővizsgálatra alkalmas.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.)
ajánlattevő 3., 4., 8., 12 és 17. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV)
elleni ellenanyag tejmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
4. rész

1.

2.

3.
4.

5.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 75,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is


Csak egyedi minta vizsgálható

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
értékelő feltüntetése nélkül:

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

6.

Vizsgált minták száma

7.

Számítógépes
program

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 4. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Vizsgált minták száma
7. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az
ajánlattevő
neve:
Biomedica Hungaria Kft.
Értékelési
A részszempontok
pontszám
Értékelési
súlyszámai
és
pontszám
súlyszám
szorzata
35

100,00

3500

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8
30

0,00
100,00
100,00

0
800
3000

10

100,00

1000
12500

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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

1.
2.
3.
4.
5.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet

Súlyszám
35
22
20
15
8

6.
7.

Vizsgált minták száma
Számítógépes értékelő program

30
10

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Vizsgálat minták száma:

A vizsgálatok nagy száma miatt célszerű a minták összemért vizsgálata. (Összemért minta: minimum 10 minta
vizsgálható 1 vizsgálati helyen)

3., 4., 10. részek esetén:

Csak egyedi minta vizsgálható
0 pont
Összemérhető minta vizsgálható
100 pont
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút bírálati módszert alkalmazza. A részszempontban elért pontok
a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

7.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
4. rész

1.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati

Megajánlás
nettó 75,- Ft/ vizsgálati hely

helyre
vetítve
Ft/vizsgálati hely)
2.

3.
4.

5.

6.

7.

nettó


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
M/1. – Biomedica Medizinprodukte GmbH & CO KG (1210 Vienna, Divischgasse 4. Austria); a.sz.:
ATU53399200

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)

Ajánlattevő székhelye:

1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
4. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 150,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
1.) Ajánlattevő a 3., 4., 12. és 17. részekre vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában akként nyilatkozott,
hogy a vonatkozó rész „inkubálási hőmérséklet”-re vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlása megfelelő,
mivel a konjugátum inkubálási hőmérséklete 18-25 Cº függetlenül a minta konjugálási hőmérsékletétől.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az Ajánlattevő hivatkozásával ellentétben a konjugátum inkubálási
hőmérséklete abban 37 (+-3) Cº-ban került feltüntetésre.
Mivel felolvasólapon tett megajánlás és a használati utasításban szereplő adat közötti ellentmondás nem került
feloldásra és a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.

2.) A 8. rész tekintetében Ajánlattevő két használati utasítást is benyújtott, Ajánlatkérő pedig kérte tisztázni, hogy

a vonatkozó rész tekintetében melyik használati utasítást kell ajánlatkérőnek figyelembe vennie.
Ajánlattevő úgy nyilatkozott válaszában, hogy amennyiben nincs szükség a termékcsalád mindkét tesztjére, akkor
az IDDEX Paratuberculosis Screening tesztet kéri figyelembe venni.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt nem felel meg az előírt
műszaki minimumkövetelményeknek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő Mycobacterium paratuberculosis elleni
ellenanyag vérmintából történő kimutatására, megerősítő vizsgálatra (verifikálásra) alkalmas ELISA tesztre
kért ajánlatot, az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt pedig szűrővizsgálatra alkalmas.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.)
ajánlattevő 3., 4., 8., 12 és 17. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján

érvénytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [5] Elnevezés: Szarvasmarha fertőző rhinotracheitis (IBR)
megbetegedését okozó vírus elleni teljes, gB ellenanyag vérmintából és tejmintából történő kimutatására
alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
5. rész

1.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati

Megajánlás
nettó 78,- Ft/ vizsgálati hely

helyre
vetítve
Ft/vizsgálati hely)
2.

3.
4.

5.

6.

nettó


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 5. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
5. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 128,3,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 5. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési

Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
3.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
5. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 74,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 5. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
Az
ajánlattevő
neve:
ALPHA-VET
Állatgyógyászati Kft.
Az elbírálás
részszempontjai

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés

A részszempontok
súlyszámai

Értékelési
pontszám

Az
ajánlattevő
neve:
Biomarker Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám és Értékelési
és
súlyszám
pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata

35

94,87

3320,51

57,68

2018,71

22

100,00

2200

100,00

2200

3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

20

100,00

2000

100,00

2000

15
8

100,00
0,00

1500
0

100,00
100,00

1500
800

10

100,00

1000

100,00

1000

10020,51

A részszempontok
súlyszámai

9518,71

Az
ajánlattevő
neve:
Biomedica Hungaria Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

35

100,00

3500

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8

100,00
100,00

1500
800

10

100,00

1000
11000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

1.) Ajánlati ár:

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:

egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont

A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
5. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 74,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)
Számítógépes
értékelő 
Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
program
feltüntetése nélkül:


Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével
A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
M/1. – Biomedica Medizinprodukte GmbH & CO KG (1210 Vienna, Divischgasse 4. Austria); a.sz.:
ATU53399200

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

CheBio Fejlesztő Kft. (a.sz.: 23456141-2-42)
1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.
5. rész

1.

2.

3.
4.
5.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 187,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
Inkubálási hőmérséklet
és/vagy konjugátum)

6.

Számítógépes
program


inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
értékelő feltüntetése nélkül:

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
Az ajánlat 3-5. oldalain benyújtott felolvasólap nem került cégszerűen aláírásra.

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. A közbeszerzési Dokumentumokban
kiadott nyilatkozat mintában Ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat esetében
jelölni kell, hogy mely részek tekintetében került benyújtásra.
Ajánlattevő az ajánlat 6. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel valamennyi, az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
a.) Ajánlattevő a benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész
A. pontjában (11. oldal) nem tüntette fel azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan ajánlatot kívánt
benyújtani.

4.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal gazdasági szereplő részéről az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum nem került benyújtásra.

5.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
a.) A Bio-Kasztel Kereskedelmi Kft. kapacitást nyújtó szervezet által benyújtott Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész A. pontjában (30. oldal) nem tüntette fel
azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan részt kíván venni a teljesítésben.

6.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő az ajánlat 48. oldalán benyújtott, kapacitást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozó nyilatkozatban nem
tüntette fel a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok helyét, valamint az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

7.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetek esetében nem csatolta a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

8.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
A kapacitást nyújtó szervezet által az ajánlat 49. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel azon részek
sorszámát, mely részek teljesítésében részt kíván venni.

9.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Az ajánlattevő által kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal részéről ilyen tartalmú nyilatkozat nem került
benyújtásra.

10.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc alpont szerint.
Az ajánlattevő által a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében benyújtott nyilatkozat nem megfelelő
tartalmú, ugyanis a kb) alpont esetében jogi személy megjelölése nem lehetséges.
Kérjük a nyilatkozat megfelelő tartalommal történő benyújtását olyan módon, hogy abban az ajánlattevő 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa (természetes személy) megjelölésre kerül.

11.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének

megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Ajánlattevő ilyen dokumentumot nem csatolt.

12.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az eredeti termékleírást és a gyártó által kiadott használati utasítást,
valamint – amennyiben ezek idegen nyelvűek – azok magyar nyelvű egyszerű fordítását is.
Az 1. 5., 6., 8. részek esetében hiányzik a termékleírás és használati utasítás magyar nyelvű fordítása.
A 15. résznél az eredeti termékleírás és használati utasítás és a magyar nyelvű fordítása is hiányzik.

13.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet.
A megajánlott termékek tekintetében validálási jegyzőkönyvek nem kerültek benyújtásra.

14.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a 1-14. és 17. részek esetében a megajánlott számítógépes programra vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozatot és a program rövid leírását.
A megajánlott számítógépes programra vonatkozóan ajánlattevői nyilatkozat és a program rövid leírása nem került
benyújtásra.
Ajánlattevő az előírt határidőig nem adta meg a választ a következő felvilágosítás kérésekre:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az

ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Az 1. és 5. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokból, valamint a termékleírásokból ugyanakkor
megállapítható, hogy a diagnosztikum egyféle kiszerelésben került megajánlásra.
Kérjük, cégszerű nyilatkozatban tisztázni szíveskedjenek az ellentmondást!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a felolvasólapot, azonban az 1. részre vonatkozó, 4. értékelési szempont
(Inkubálási idő) tekintetében a megajánlás nem került megjelölésre.
Mivel az ajánlat 59-60. oldalán megadott információkból egyértelműen megállapítható a megajánlás, így kérjük a
felolvasólap és a szakmai ajánlat tartalma között fennálló ellentmondást cégszerű nyilatkozatban – szükség esetén
a felolvasólap megfelelő tartalommal történő benyújtásával – tisztázni szíveskedjenek!

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az

ajánlathoz csatolni kell a kiszerelésre vonatkozó adatok megadását (1-14. és 17. részek vonatkozásában).
Az 6. és 8. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”, melyet a termékleírások tartalma is
alátámaszt.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokban ugyanakkor a diagnosztikum egyféle
kiszerelésben került feltüntetésre.
Kérjük az ellentmondás cégszerű nyilatkozatban vagy a kiszerelési adatok megadására vonatkozó (1/A. sz.)
iratminta megfelelő tartalmú pótlásával tisztázni szíveskedjenek!
Fentiekre tekintettel Döntéshozó a CheBio Fejlesztő Kft. (1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.) ajánlattevő 1.,
5., 6., 8. és 15. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [6] Elnevezés: Szarvasmarha fertőző rhinotracheitis (IBR)
megbetegedését okozó vírus elleni gE ellenanyag kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
6. rész

1.
2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés


Megajánlás
nettó 230,- Ft/ vizsgálati hely
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

3.
4.

5.

6.


Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 6. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
6. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 273,23,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos
reagens 
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 6. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.
3.) Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
6. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 128,3,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 6. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
4.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
6. rész

1.

2.

3.
4.

5.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 226,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

6.

Számítógépes
program


Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
értékelő feltüntetése nélkül:

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 6. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
Az
ajánlattevő
neve:
ALPHA-VET
Állatgyógyászati Kft.
Az elbírálás
részszempontjai

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az elbírálás
részszempontjai

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
NOACK Magyarország
Kft.
Értékelési
pontszám
Értékelési
és
pontszám
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

35

55,78

1952,39

46,96

1643,49

22

100,00

2200

100,00

2200

20

100,00

2000

100,00

2000

15
8

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

10

100,00

1000

100,00

1000

7152,39

A részszempontok
súlyszámai

6843,49

Az
Az
ajánlattevő
ajánlattevő
neve:
neve:
Biomarker Kereskedelmi és Biomedica Hungaria Kft.
Szolgáltató Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési pontszám és Értékelési
és
pontszám
súlyszám
pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata

35

100,00

3500

56,77

1986,95

22

100,00

2200

100,00

2200

3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

20

100,00

2000

100,00

2000

15
8

0,00
0,00

0
0

100,00
0,00

1500
0

10

100,00

1000

100,00

1000

8700

8686,95

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által

beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
6. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 128,3,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő
az érintett részre vonatkozó értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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:
M/1. – QIAGEN GmbH & CO KG (40724 Hilden, QIAGEN Strasse 1. Germany); a.sz.: NL810528204B01

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

CheBio Fejlesztő Kft. (a.sz.: 23456141-2-42)
1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.
6. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 483,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos
reagens 
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
Az ajánlat 3-5. oldalain benyújtott felolvasólap nem került cégszerűen aláírásra.

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. A közbeszerzési Dokumentumokban
kiadott nyilatkozat mintában Ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat esetében
jelölni kell, hogy mely részek tekintetében került benyújtásra.
Ajánlattevő az ajánlat 6. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel valamennyi, az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,

alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
b.) Ajánlattevő a benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész
A. pontjában (11. oldal) nem tüntette fel azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan ajánlatot kívánt
benyújtani.

4.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal gazdasági szereplő részéről az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum nem került benyújtásra.

5.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
b.) A Bio-Kasztel Kereskedelmi Kft. kapacitást nyújtó szervezet által benyújtott Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész A. pontjában (30. oldal) nem tüntette fel
azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan részt kíván venni a teljesítésben.

6.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő az ajánlat 48. oldalán benyújtott, kapacitást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozó nyilatkozatban nem
tüntette fel a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok helyét, valamint az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

7.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,

amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetek esetében nem csatolta a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

8.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
A kapacitást nyújtó szervezet által az ajánlat 49. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel azon részek
sorszámát, mely részek teljesítésében részt kíván venni.

9.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Az ajánlattevő által kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal részéről ilyen tartalmú nyilatkozat nem került
benyújtásra.

10.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc alpont szerint.
Az ajánlattevő által a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében benyújtott nyilatkozat nem megfelelő
tartalmú, ugyanis a kb) alpont esetében jogi személy megjelölése nem lehetséges.
Kérjük a nyilatkozat megfelelő tartalommal történő benyújtását olyan módon, hogy abban az ajánlattevő 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa (természetes személy) megjelölésre kerül.

11.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Ajánlattevő ilyen dokumentumot nem csatolt.

12.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az eredeti termékleírást és a gyártó által kiadott használati utasítást,
valamint – amennyiben ezek idegen nyelvűek – azok magyar nyelvű egyszerű fordítását is.
Az 1. 5., 6., 8. részek esetében hiányzik a termékleírás és használati utasítás magyar nyelvű fordítása.
A 15. résznél az eredeti termékleírás és használati utasítás és a magyar nyelvű fordítása is hiányzik.

13.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet.
A megajánlott termékek tekintetében validálási jegyzőkönyvek nem kerültek benyújtásra.

14.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a 1-14. és 17. részek esetében a megajánlott számítógépes programra vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozatot és a program rövid leírását.
A megajánlott számítógépes programra vonatkozóan ajánlattevői nyilatkozat és a program rövid leírása nem került
benyújtásra.
Ajánlattevő az előírt határidőig nem adta meg a választ a következő felvilágosítás kérésekre:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.

Az 1. és 5. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokból, valamint a termékleírásokból ugyanakkor
megállapítható, hogy a diagnosztikum egyféle kiszerelésben került megajánlásra.
Kérjük, cégszerű nyilatkozatban tisztázni szíveskedjenek az ellentmondást!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a felolvasólapot, azonban az 1. részre vonatkozó, 4. értékelési szempont
(Inkubálási idő) tekintetében a megajánlás nem került megjelölésre.
Mivel az ajánlat 59-60. oldalán megadott információkból egyértelműen megállapítható a megajánlás, így kérjük a
felolvasólap és a szakmai ajánlat tartalma között fennálló ellentmondást cégszerű nyilatkozatban – szükség esetén
a felolvasólap megfelelő tartalommal történő benyújtásával – tisztázni szíveskedjenek!

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az

ajánlathoz csatolni kell a kiszerelésre vonatkozó adatok megadását (1-14. és 17. részek vonatkozásában).
Az 6. és 8. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”, melyet a termékleírások tartalma is
alátámaszt.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokban ugyanakkor a diagnosztikum egyféle
kiszerelésben került feltüntetésre.
Kérjük az ellentmondás cégszerű nyilatkozatban vagy a kiszerelési adatok megadására vonatkozó (1/A. sz.)
iratminta megfelelő tartalmú pótlásával tisztázni szíveskedjenek!
Fentiekre tekintettel Döntéshozó a CheBio Fejlesztő Kft. (1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.) ajánlattevő 1.,
5., 6., 8. és 15. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [7] Elnevezés: Aujeszky-betegséget okozó vírus (PHV-1) elleni
teljes, gB ellenanyag sertés és vaddisznó vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
7. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 130,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 7. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.

2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Diavet Kft. (a.sz.: 12894118-2-42)
1064 Budapest, Izabella u. 43., pince
7. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 78,26,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Diavet Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 7. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata
megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.
3.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
7. rész

1.

2.

3.
4.

5.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 160,24,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

6.

Számítógépes
program


Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
értékelő feltüntetése nélkül:

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 7. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.
4.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
7. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 88,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit
Kiszerelés
kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 7. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
ALPHA-VET
Állatgyógyászati Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

Az
ajánlattevő
neve:
Diavet Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és

súlyszám
szorzata
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

35

60,20

2107

100,00

3500

22

50,00

1100

100,00

2200

20

100,00

2000

100,00

2000

15
8

100,00
0,00

1500
0

100,00
100,00

1500
800

10

100,00

1000

100,00

1000

7707

A részszempontok
súlyszámai

11000

Az
Az
ajánlattevő
ajánlattevő
neve:
neve:
NOACK Magyarország Kft. Biomedica Hungaria Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
Értékelési pontszám és Értékelési
és
pontszám
súlyszám
pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata

35

48,84

1709,37

88,93

3112,61

22

100,00

2200

15,00

330

20

100,00

2000

100,00

2000

15
8

100,00
100,00

1500
800

100,00
100,00

1500
800

10

100,00

1000

100,00

1000

9209,37

8742,61

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet

Súlyszám
35
22
20
15
8

6.

Számítógépes értékelő program
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1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Diavet Kft. (a.sz.: 12894118-2-42)
1064 Budapest, Izabella u. 43., pince
7. rész

1.

2.

3.
4.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos
biztosítása
Inkubálási idő





reagens 



Megajánlás
nettó 78,26,- Ft/ vizsgálati hely
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
Rövid vagy hosszú inkubálás

5.

6.


Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Diavet Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró
ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [8] Elnevezés: Mycobacterium paratuberculosis elleni
ellenanyag vérmintából történő kimutatására, megerősítő vizsgálatra (verifikálásra) alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
8. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 268,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 8. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
NOACK Magyarország Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

35

100,00

3500

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8

0,00
0,00

0
0

10

100,00

1000
8700

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

1.) Ajánlati ár:

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma

Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
8. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 268,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)
Számítógépes
értékelő 
Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
program
feltüntetése nélkül:


Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével
A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma:- 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

CheBio Fejlesztő Kft. (a.sz.: 23456141-2-42)
1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
Az ajánlat 3-5. oldalain benyújtott felolvasólap nem került cégszerűen aláírásra.

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. A közbeszerzési Dokumentumokban
kiadott nyilatkozat mintában Ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat esetében
jelölni kell, hogy mely részek tekintetében került benyújtásra.
Ajánlattevő az ajánlat 6. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel valamennyi, az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
c.) Ajánlattevő a benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész
A. pontjában (11. oldal) nem tüntette fel azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan ajánlatot kívánt
benyújtani.

4.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal gazdasági szereplő részéről az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum nem került benyújtásra.

5.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
c.) A Bio-Kasztel Kereskedelmi Kft. kapacitást nyújtó szervezet által benyújtott Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész A. pontjában (30. oldal) nem tüntette fel
azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan részt kíván venni a teljesítésben.

6.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő az ajánlat 48. oldalán benyújtott, kapacitást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozó nyilatkozatban nem
tüntette fel a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok helyét, valamint az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

7.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)

Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetek esetében nem csatolta a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

8.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
A kapacitást nyújtó szervezet által az ajánlat 49. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel azon részek
sorszámát, mely részek teljesítésében részt kíván venni.

9.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Az ajánlattevő által kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal részéről ilyen tartalmú nyilatkozat nem került
benyújtásra.

10.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc alpont szerint.
Az ajánlattevő által a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében benyújtott nyilatkozat nem megfelelő
tartalmú, ugyanis a kb) alpont esetében jogi személy megjelölése nem lehetséges.
Kérjük a nyilatkozat megfelelő tartalommal történő benyújtását olyan módon, hogy abban az ajánlattevő 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa (természetes személy) megjelölésre kerül.

11.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy

az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Ajánlattevő ilyen dokumentumot nem csatolt.

12.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az eredeti termékleírást és a gyártó által kiadott használati utasítást,
valamint – amennyiben ezek idegen nyelvűek – azok magyar nyelvű egyszerű fordítását is.
Az 1. 5., 6., 8. részek esetében hiányzik a termékleírás és használati utasítás magyar nyelvű fordítása.
A 15. résznél az eredeti termékleírás és használati utasítás és a magyar nyelvű fordítása is hiányzik.

13.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet.
A megajánlott termékek tekintetében validálási jegyzőkönyvek nem kerültek benyújtásra.

14.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a 1-14. és 17. részek esetében a megajánlott számítógépes programra vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozatot és a program rövid leírását.
A megajánlott számítógépes programra vonatkozóan ajánlattevői nyilatkozat és a program rövid leírása nem került
benyújtásra.
Ajánlattevő az előírt határidőig nem adta meg a választ a következő felvilágosítás kérésekre:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Az 1. és 5. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokból, valamint a termékleírásokból ugyanakkor
megállapítható, hogy a diagnosztikum egyféle kiszerelésben került megajánlásra.

Kérjük, cégszerű nyilatkozatban tisztázni szíveskedjenek az ellentmondást!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a felolvasólapot, azonban az 1. részre vonatkozó, 4. értékelési szempont
(Inkubálási idő) tekintetében a megajánlás nem került megjelölésre.
Mivel az ajánlat 59-60. oldalán megadott információkból egyértelműen megállapítható a megajánlás, így kérjük a
felolvasólap és a szakmai ajánlat tartalma között fennálló ellentmondást cégszerű nyilatkozatban – szükség esetén
a felolvasólap megfelelő tartalommal történő benyújtásával – tisztázni szíveskedjenek!

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a kiszerelésre vonatkozó adatok megadását (1-14. és 17. részek vonatkozásában).
Az 6. és 8. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”, melyet a termékleírások tartalma is
alátámaszt.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokban ugyanakkor a diagnosztikum egyféle
kiszerelésben került feltüntetésre.
Kérjük az ellentmondás cégszerű nyilatkozatban vagy a kiszerelési adatok megadására vonatkozó (1/A. sz.)
iratminta megfelelő tartalmú pótlásával tisztázni szíveskedjenek!

Fentiekre tekintettel Döntéshozó a CheBio Fejlesztő Kft. (1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.) ajánlattevő 1.,
5., 6., 8. és 15. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a 8. rész tekintetében a következő hiányosságait:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban a 8. rész tekintetében megjelölt, kapacitást nyújtó szervezetként megnevezett Biovet Inc. gazdasági
szereplő részéről az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem került benyújtásra.

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell

az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetek(ek) esetében - a Biomedica
GmbH kivételével - nem csatolta a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirato(ka)t, mely alátámasztják,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó a Biomedica Hungaria Kft. (1027 Budapest, Ganz u. 16.) ajánlattevő 8. részre
vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy
ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
3.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
1.) Ajánlattevő a 3., 4., 12. és 17. részekre vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában akként nyilatkozott,
hogy a vonatkozó rész „inkubálási hőmérséklet”-re vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlása megfelelő,
mivel a konjugátum inkubálási hőmérséklete 18-25 Cº függetlenül a minta konjugálási hőmérsékletétől.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az Ajánlattevő hivatkozásával ellentétben a konjugátum inkubálási
hőmérséklete abban 37 (+-3) Cº-ban került feltüntetésre.
Mivel felolvasólapon tett megajánlás és a használati utasításban szereplő adat közötti ellentmondás nem került
feloldásra és a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.

2.) A 8. rész tekintetében Ajánlattevő két használati utasítást is benyújtott, Ajánlatkérő pedig kérte tisztázni, hogy

a vonatkozó rész tekintetében melyik használati utasítást kell ajánlatkérőnek figyelembe vennie.
Ajánlattevő úgy nyilatkozott válaszában, hogy amennyiben nincs szükség a termékcsalád mindkét tesztjére, akkor
az IDDEX Paratuberculosis Screening tesztet kéri figyelembe venni.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt nem felel meg az előírt
műszaki minimumkövetelményeknek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő Mycobacterium paratuberculosis elleni
ellenanyag vérmintából történő kimutatására, megerősítő vizsgálatra (verifikálásra) alkalmas ELISA tesztre
kért ajánlatot, az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt pedig szűrővizsgálatra alkalmas.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.)
ajánlattevő 3., 4., 8., 12 és 17. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
4.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő a 8. részre
vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában nem tudta feloldani a felolvasólapon tett megajánlása és a
műszaki ajánlat közötti ellentmondást.

Az értékelési szempontok közötti két választási lehetőség AK szerint egyértelmű (az „és/vagy” és az „és”
kapcsolat), nem értelmezhető az a nyilatkozat, hogy egy megajánlás részben felel meg egy értékelési
részszempontnak, ha a másik értékelési szempontnak teljes mértékben megfelel.
Mivel felolvasólapon tett megajánlás és a használati utasításban szereplő adat közötti ellentmondás nem került
feloldásra és a a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó a Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Rigó u. 20.)
ajánlattevő 8. részre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [9] Elnevezés: Szarvasmarha brucellózisát okozó baktérium
(Brucella abortus) elleni ellenanyag vérmintából és tejmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:
megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
9. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 66,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi vér- és/vagy tejminta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető vér- és tejminta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 9. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati

35

Az
ajánlattevő
neve:
Biomedica Hungaria Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata
100,00

3500

helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Vizsgált minták száma
7. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8
30

0,00
100,00
100,00

0
800
3000

10

100,00

1000
12500

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Vizsgált minták száma
Számítógépes értékelő program

Súlyszám
35
22
20
15
8
30
10

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Vizsgálat minták száma:

A vizsgálatok nagy száma miatt célszerű a minták összemért vizsgálata. (Összemért minta: minimum 10 minta
vizsgálható 1 vizsgálati helyen)

9. rész esetén:

Csak egyedi vér- és/vagy tejminta vizsgálható
Összemérhető vér- és tejminta is vizsgálható

0 pont
100 pont

Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút bírálati módszert alkalmazza. A részszempontban elért pontok
a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

7.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
9. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 66,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi vér- és/vagy tejminta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető vér- és tejminta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2-

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: -2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:
2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontban előírta, hogy a 1-15. és
17. részek esetében csatolni kell a megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet.
A 14. rész vonatkozásában Ajánlatkérő előírta továbbá, hogy az alábbiaknak megfelelő tesztre kér ajánlatot:
”Szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus (BVDV) antigénjének fehérvérsejt mentes vérsavóból
történő kimutatására alkalmas ELISA teszt”, valamint a részre vonatkozó „Specifitás, érzékenység %-os
mértéke” értékelési részszempontban leírásánál előírta, hogy a specifitásra vonatkozó adatot a benyújtott
jegyzőkönyvnek kötelezően tartalmaznia kell. Az érzékenység esetében független labor jegyzőkönyvének
kötelezően kell adatot tartalmaznia.
Ajánlattevő ajánlatában nem független laboratóriumból származó, az előírt tesznek megfelelően vérsavóból történő
(azonosítatlan mintából és egy másik csatolt jegyzőkönyvben fülporcból történő) validálási jegyzőkönyvet csatolt.
Kérjük a független laboratórium (adott esetben pontos név, pontos cím és a vizsgálat időpontja feltüntetésével)
által elvégzett vizsgálat eredményéről szóló validációs jegyzőkönyv pótlását, mely jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakat, azaz különösen a teszt érzékenységét és
specifikusságát a fehérvérsejt mentes vérsavóval végzett vizsgálatnál!
Ajánlattevő a 9. részre vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában akként nyilatkozott, hogy a 9. rész
„inkubálási hőmérséklet”-re vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlása a felolvasólapon tévesen került
feltüntetésre, annak értéke tekintetében a használati utasításban szereplő értékek a helyesek.
Mivel a válasz megadása a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó a NOACK Magyarország Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.)
ajánlattevő 9. és 14. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek

nyilvánította tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [10] Elnevezés: Sertés brucellózisát okozó baktérium (Brucella
suis) elleni ellenanyag sertés és vaddisznó vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Diavet Kft. (a.sz.: 12894118-2-42)
1064 Budapest, Izabella u. 43., pince
10. rész

1.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati

Megajánlás
nettó 163,04,- Ft/ vizsgálati hely

helyre
vetítve
Ft/vizsgálati hely)
2.

3.
4.

5.

6.

7.

nettó


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Diavet Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 10. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
10. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 160,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 10. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
Az
ajánlattevő
neve:
Diavet Kft.
Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Vizsgált minták száma
7. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai

Értékelési
pontszám

Az
ajánlattevő
neve:
Biomedica Hungaria Kft.
Értékelési
Értékelési
pontszám
pontszám és Értékelési
és
súlyszám
pontszám
súlyszám
szorzata
szorzata

35

98,14

3434,74

100,00

3500

22

100,00

2200

100,00

2200

20

100,00

2000

100,00

2000

15
8
30

100,00
100,00
100,00

1500
800
3000

100,00
100,00
100,00

1500
800
3000

10

100,00

1000

100,00

1000

13934,74

14000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Vizsgált minták száma
Számítógépes értékelő program

1.) Ajánlati ár:

Súlyszám
35
22
20
15
8
30
10

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati

helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.

Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Vizsgálat minták száma:

A vizsgálatok nagy száma miatt célszerű a minták összemért vizsgálata. (Összemért minta: minimum 10 minta
vizsgálható 1 vizsgálati helyen)

3., 4., 10. részek esetén:

Csak egyedi minta vizsgálható
0 pont
Összemérhető minta vizsgálható
100 pont
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút bírálati módszert alkalmazza. A részszempontban elért pontok
a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

7.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
10. rész

1.

2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés

Megajánlás
nettó 160,- Ft/ vizsgálati hely





Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés

3.
4.

5.

6.

7.

reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is

Csak egyedi minta vizsgálható
Vizsgált minták száma

Összemérhető minta vizsgálható

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével
Pótlólagos
biztosítása

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: -2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: -2
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [11] Elnevezés: Juhok brucellózisát okozó baktérium (Brucella
melitensis) elleni ellenanyag vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Diavet Kft. (a.sz.: 12894118-2-42)
1064 Budapest, Izabella u. 43., pince
11. rész

1.

2.

3.
4.

5.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 97,83,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

6.

Számítógépes
program


Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
értékelő feltüntetése nélkül:

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Diavet Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 11. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
Diavet Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

35

100,00

3500

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8

100,00
100,00

1500
800

10

100,00

1000
11000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

1.) Ajánlati ár:

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)

és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Diavet Kft. (a.sz.: 12894118-2-42)
1064 Budapest, Izabella u. 43., pince
11. rész

1.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

2.

Kiszerelés

3.

Pótlólagos
biztosítása

4.

Inkubálási idő





reagens 




Megajánlás
nettó 97,83,- Ft/ vizsgálati hely
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
Rövid vagy hosszú inkubálás
Rövid és hosszú inkubálás

5.

6.


inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A Diavet Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró
ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: -2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: -2
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [12] Elnevezés: Kosok fertőző mellékhere- és heregyulladását
okozó baktérium (Brucella ovis) elleni ellenanyag vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
12. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 233,10,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 12. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
NOACK Magyarország Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

35

100,00

3500

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8

0,00
100,00

0
800

10

100,00

1000
9500

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

1.) Ajánlati ár:

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma

Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.
A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
12. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 233,10,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)
Számítógépes
értékelő 
Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
program
feltüntetése nélkül:


Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével
A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: -2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: 2
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
1.) Ajánlattevő a 3., 4., 12. és 17. részekre vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában akként nyilatkozott,
hogy a vonatkozó rész „inkubálási hőmérséklet”-re vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlása megfelelő,
mivel a konjugátum inkubálási hőmérséklete 18-25 Cº függetlenül a minta konjugálási hőmérsékletétől.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az Ajánlattevő hivatkozásával ellentétben a konjugátum inkubálási
hőmérséklete abban 37 (+-3) Cº-ban került feltüntetésre.
Mivel felolvasólapon tett megajánlás és a használati utasításban szereplő adat közötti ellentmondás nem került
feloldásra és a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.

2.) A 8. rész tekintetében Ajánlattevő két használati utasítást is benyújtott, Ajánlatkérő pedig kérte tisztázni, hogy
a vonatkozó rész tekintetében melyik használati utasítást kell ajánlatkérőnek figyelembe vennie.
Ajánlattevő úgy nyilatkozott válaszában, hogy amennyiben nincs szükség a termékcsalád mindkét tesztjére, akkor
az IDDEX Paratuberculosis Screening tesztet kéri figyelembe venni.

A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt nem felel meg az előírt
műszaki minimumkövetelményeknek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő Mycobacterium paratuberculosis elleni
ellenanyag vérmintából történő kimutatására, megerősítő vizsgálatra (verifikálásra) alkalmas ELISA tesztre
kért ajánlatot, az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt pedig szűrővizsgálatra alkalmas.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.)
ajánlattevő 3., 4., 8., 12 és 17. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [13] Elnevezés: Sertés és vaddisznó vérsavóból/véralvadékból
Afrikai sertéspestis vírussal (PPA) szembeni ellenanyag kimutatására és ellenanyagtiter meghatározásra
alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
13. rész

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 493,30,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével
Kiszerelés

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 13. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő
5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
NOACK Magyarország Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

35

100,00

3500

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15
8

100,00
100,00

1500
800

10

100,00

1000
11000

összegei
ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a teljes lemezes formátummal
szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által beküldött minták számától
függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták alacsony száma esetén célszerű a
stripes készlet használata.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
0 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
13. rész

Értékelési szempont

Megajánlás

1.

Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

2.

Kiszerelés

3.
4.

5.

6.

nettó 493,30,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC
(minta és konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: -2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: -2
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [14] Elnevezés: Szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus
(BVDV) antigénjének fehérvérsejt mentes vérsavóból történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
14. rész

1.

2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 650,- Ft/ vizsgálati hely


EURL jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó

EURL jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti

Független labor jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt
Specifitás, ismételhetőség és
meghaladó
érzékenység %-os mértéke

Független labor jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti
2.1. Specifitás

EURL jegyzőkönyv szerint 93-94 % közötti

EURL jegyzőkönyv szerint 93 % alatti vagy független
labor jegyzőkönyv szerint 95 % alatti

3.

4.


EURL jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó

EURL jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti

Független labor jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt
meghaladó
2.2. Érzékenység

Független labor jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti

EURL jegyzőkönyv szerint 93-94 % közötti

EURL jegyzőkönyv szerint 93 % alatti vagy független
labor jegyzőkönyv szerint 95 % alatti vagy a jegyzőkönyv erre
vonatkozóan adatot nem tartalmaz

Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés (bonthatóság)

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 14. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Specifitás, ismételhetőség
és
érzékenység
%-os
mértéke
2.1. Specifitás
2.2. Érzékenység
3. Kiszerelés (bonthatóság)
4. Pótlólagos
reagens
biztosítása
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai

35

Az
ajánlattevő
neve:
ALPHA-VET
Állatgyógyászati Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata
100,00

3500

30
30
25

60,00
60,00
100,00

1800
1800
2500

5

100,00

500

60

10100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100

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
1.
2.
3.
4.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Specifitás, ismételhetőség és érzékenység %-os mértéke
2.1. Specifitás
2.2. Érzékenység
Kiszerelés (bonthatóság)
Pótlólagos reagens biztosítása

Súlyszám
35
60
30
30
25
5

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Specifitás, érzékenység %-os mértéke:

1. Specifitás
- EURL jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó
- EURL jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti
- Független labor jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó
- Független labor jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti
- EURL jegyzőkönyv szerint 93-94 % közötti
- EURL jegyzőkönyv szerint 93 % alatti vagy
független labor jegyzőkönyv szerint 95 % alatti
2. Érzékenység
- EURL jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó
- EURL jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti
- Független labor jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó
- Független labor jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti
- EURL jegyzőkönyv szerint 93-94 % közötti
- EURL jegyzőkönyv szerint 93 % alatti vagy

100 pont
80 pont
60 pont
40 pont
30 pont
0 pont
100 pont
80 pont
60 pont
40 pont
30 pont

független labor jegyzőkönyv szerint 95 % alatti vagy
a jegyzőkönyv erre vonatkozóan adatot nem tartalmaz

0 pont

A specifitásra vonatkozó adatot a benyújtott jegyzőkönyvnek kötelezően tartalmaznia kell. Az érzékenység
esetében független labor jegyzőkönyvének kötelezően kell adatot tartalmaznia. Amennyiben a független labor
jegyzőkönyve az érzékenységre nem tartalmaz adatot, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút bírálati módszert alkalmazza. A részszempontban elért pontok
a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a teljes lemezes formátummal
szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által beküldött minták számától
függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták alacsony száma esetén célszerű a
stripes készlet használata.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
0 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
14. rész

1.

2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 650,- Ft/ vizsgálati hely


EURL jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó
Specifitás, ismételhetőség és 
EURL jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti
érzékenység %-os mértéke 
Független labor jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt
2.1. Specifitás
meghaladó

Független labor jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti

3.

4.


EURL jegyzőkönyv szerint 93-94 % közötti

EURL jegyzőkönyv szerint 93 % alatti vagy független
labor jegyzőkönyv szerint 95 % alatti

EURL jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt meghaladó

EURL jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti

Független labor jegyzőkönyv szerint 97 % vagy azt
meghaladó
2.2. Érzékenység

Független labor jegyzőkönyv szerint 95-96 % közötti

EURL jegyzőkönyv szerint 93-94 % közötti

EURL jegyzőkönyv szerint 93 % alatti vagy független
labor jegyzőkönyv szerint 95 % alatti vagy a jegyzőkönyv erre
vonatkozóan adatot nem tartalmaz

Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés (bonthatóság)

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

A ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata
megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre
vonatkozó értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a beszerzés tárgya szerinti termékek szállítása

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, adószáma: 2
IDEXX Europe BV (Scorpius 60, Bulding F 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands); a.sz.: NL807107876B01

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
M/1. - IDEXX Europe BV (Scorpius 60, Bulding F 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands); a.sz.:
NL807107876B01

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: 2
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)

Ajánlattevő székhelye:

1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:
2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontban előírta, hogy a 1-15. és
17. részek esetében csatolni kell a megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet.
A 14. rész vonatkozásában Ajánlatkérő előírta továbbá, hogy az alábbiaknak megfelelő tesztre kér ajánlatot:
”Szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus (BVDV) antigénjének fehérvérsejt mentes vérsavóból
történő kimutatására alkalmas ELISA teszt”, valamint a részre vonatkozó „Specifitás, érzékenység %-os
mértéke” értékelési részszempontban leírásánál előírta, hogy a specifitásra vonatkozó adatot a benyújtott
jegyzőkönyvnek kötelezően tartalmaznia kell. Az érzékenység esetében független labor jegyzőkönyvének
kötelezően kell adatot tartalmaznia.
Ajánlattevő ajánlatában nem független laboratóriumból származó, az előírt tesznek megfelelően vérsavóból történő
(azonosítatlan mintából és egy másik csatolt jegyzőkönyvben fülporcból történő) validálási jegyzőkönyvet csatolt.
Kérjük a független laboratórium (adott esetben pontos név, pontos cím és a vizsgálat időpontja feltüntetésével)
által elvégzett vizsgálat eredményéről szóló validációs jegyzőkönyv pótlását, mely jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakat, azaz különösen a teszt érzékenységét és
specifikusságát a fehérvérsejt mentes vérsavóval végzett vizsgálatnál!
Ajánlattevő a 9. részre vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában akként nyilatkozott, hogy a 9. rész
„inkubálási hőmérséklet”-re vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlása a felolvasólapon tévesen került
feltüntetésre, annak értéke tekintetében a használati utasításban szereplő értékek a helyesek.
Mivel a válasz megadása a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó a NOACK Magyarország Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.)
ajánlattevő 9. és 14. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
nyilvánította tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [15] Elnevezés: Lovak fertőző kevésvérűségét (EIA) okozó
vírus elleni ellenanyag kimutatására alkalmas agargéldiffúziós (AGID) teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
15. rész

1.

2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy minta
vizsgálatára vetítve nettó
Ft/vizsgálat)

Megajánlás
nettó 240,- Ft/ vizsgálat




Szállítási határidő

szállítási határidő 45 napon túl
szállítási határidő 30 és 45 nap között
szállítási határidő 30 napon belül

Az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 15. része tekintetében érvényes arra
tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.
2.) Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
15. rész

1.
2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy minta
vizsgálatára vetítve nettó
Ft/vizsgálat)
Szállítási határidő

Megajánlás
nettó 207,- Ft/ vizsgálat



szállítási határidő 45 napon túl
szállítási határidő 30 és 45 nap között



szállítási határidő 30 napon belül

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 15. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
Az
ajánlattevő
neve:
ALPHA-VET
Állatgyógyászati Kft.
Az elbírálás
részszempontjai

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

90

86,25

7762,5

100,00

9000

10

100,00

1000

100,00

1000

A részszempontok
súlyszámai

1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy minta
vizsgálatára vetítve nettó
Ft/vizsgálat)
2. Szállítási határidő
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az
ajánlattevő
neve:
Biomedica Hungaria Kft.

8762,5

10000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
Értékelési szempont

Súlyszám

1.

Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy minta vizsgálatára vetítve
nettó Ft/vizsgálat)

90

2.

Szállítási határidő

10

1.) Ajánlati ár:

Az ajánlati árat egy vizsgálatra vonatkoztatva kell megadni. Egy meghatározott célú vizsgálatra csak egy ár adható.
Az árnak a hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálatra kell vonatkoznia, beleértve az egyéb költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálatra érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálat ára = készlet ára / a hasznos vizsgálatok száma
Az egy vizsgálatra vetített ár legyen érvényes az előállító által forgalmazott különböző számú vizsgálatra alkalmas
kit (készlet) esetében. Az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének
nagyságától (független az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától). Az egy vizsgálatra érvényes ajánlati
árnál valamennyi kiszerelést fel kell tüntetni. Az ajánlatkérő a megrendelése során dönti el, hogy a megrendelését
milyen kiszerelésű kitre/készletre vonatkoztatja.
E részszempontban ajánlatkérő az egyszerű arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pminahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Szállítási határidő:

A vizsgálatok számának előre nem tervezhető, hirtelen növekedése miatt előnyös a rövid szállítási határidő.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
szállítási határidő 45 napon túl
0 pont,
szállítási határidő 30 és 45 nap között
50 pont,
szállítási határidő 30 napon belül
100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az egyes részszempontokban szerzett részpontszámok összesítésre kerülnek.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomedica Hungaria Kft. (a.sz.: 10658415-2-41)
1027 Budapest, Ganz u. 16.
15. rész

1.

2.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy minta
vizsgálatára vetítve nettó
Ft/vizsgálat)
Szállítási határidő

Megajánlás
nettó 207,- Ft/ vizsgálat




szállítási határidő 45 napon túl
szállítási határidő 30 és 45 nap között
szállítási határidő 30 napon belül

A Biomedica Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
M/1. – VMRD Inc. (425 NW Albion Drive, Pullman WA 99163 Egyesült Államok); a.sz.: EN91131071
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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: 2
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

CheBio Fejlesztő Kft. (a.sz.: 23456141-2-42)
1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a következő hiányosságait:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
Az ajánlat 3-5. oldalain benyújtott felolvasólap nem került cégszerűen aláírásra.

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. A közbeszerzési Dokumentumokban
kiadott nyilatkozat mintában Ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat esetében
jelölni kell, hogy mely részek tekintetében került benyújtásra.
Ajánlattevő az ajánlat 6. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel valamennyi, az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
d.) Ajánlattevő a benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész
A. pontjában (11. oldal) nem tüntette fel azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan ajánlatot kívánt
benyújtani.

4.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal gazdasági szereplő részéről az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum nem került benyújtásra.

5.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás III.1.1.) Kizáró okok pontjában előírta, hogy az eljárásban

nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
d.) A Bio-Kasztel Kereskedelmi Kft. kapacitást nyújtó szervezet által benyújtott Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) II. rész A. pontjában (30. oldal) nem tüntette fel
azon részek sorszámait, melyre vonatkozóan részt kíván venni a teljesítésben.

6.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő az ajánlat 48. oldalán benyújtott, kapacitást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozó nyilatkozatban nem
tüntette fel a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok helyét, valamint az ajánlattal érintett részek
sorszámát.

7.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetek esetében nem csatolta a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

8.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)
A kapacitást nyújtó szervezet által az ajánlat 49. oldalán benyújtott nyilatkozatban nem tüntette fel azon részek
sorszámát, mely részek teljesítésében részt kíván venni.

9.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozatát,
amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell
az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére (részenként)

Az ajánlattevő által kapacitást nyújtó szervezetként megjelölt Biosellal részéről ilyen tartalmú nyilatkozat nem került
benyújtásra.

10.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc alpont szerint.
Az ajánlattevő által a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében benyújtott nyilatkozat nem megfelelő
tartalmú, ugyanis a kb) alpont esetében jogi személy megjelölése nem lehetséges.
Kérjük a nyilatkozat megfelelő tartalommal történő benyújtását olyan módon, hogy abban az ajánlattevő 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa (természetes személy) megjelölésre kerül.

11.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívást kiegészítő dokumentum 9. pontjában előírta, hogy, hogy
az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Ajánlattevő ilyen dokumentumot nem csatolt.

12.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az eredeti termékleírást és a gyártó által kiadott használati utasítást,
valamint – amennyiben ezek idegen nyelvűek – azok magyar nyelvű egyszerű fordítását is.
Az 1. 5., 6., 8. részek esetében hiányzik a termékleírás és használati utasítás magyar nyelvű fordítása.
A 15. résznél az eredeti termékleírás és használati utasítás és a magyar nyelvű fordítása is hiányzik.

13.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet.
A megajánlott termékek tekintetében validálási jegyzőkönyvek nem kerültek benyújtásra.

14.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a 1-14. és 17. részek esetében a megajánlott számítógépes programra vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozatot és a program rövid leírását.
A megajánlott számítógépes programra vonatkozóan ajánlattevői nyilatkozat és a program rövid leírása nem került
benyújtásra.
Ajánlattevő az előírt határidőig nem adta meg a választ a következő felvilágosítás kérésekre:

1.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az

ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Az 1. és 5. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokból, valamint a termékleírásokból ugyanakkor
megállapítható, hogy a diagnosztikum egyféle kiszerelésben került megajánlásra.
Kérjük, cégszerű nyilatkozatban tisztázni szíveskedjenek az ellentmondást!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”

2.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot.
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a felolvasólapot, azonban az 1. részre vonatkozó, 4. értékelési szempont
(Inkubálási idő) tekintetében a megajánlás nem került megjelölésre.
Mivel az ajánlat 59-60. oldalán megadott információkból egyértelműen megállapítható a megajánlás, így kérjük a
felolvasólap és a szakmai ajánlat tartalma között fennálló ellentmondást cégszerű nyilatkozatban – szükség esetén
a felolvasólap megfelelő tartalommal történő benyújtásával – tisztázni szíveskedjenek!

3.) Ajánlatkérő az Eljárást meghirdető felhívás VI.3.) További információk pontjában előírta, hogy az
ajánlathoz csatolni kell a kiszerelésre vonatkozó adatok megadását (1-14. és 17. részek vonatkozásában).
Az 6. és 8. részre vonatkozóan Ajánlattevő a felolvasólapon a kiszerelésre vonatkozó értékelési szempont
tekintetében megjelölte, hogy „Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés”, melyet a termékleírások tartalma is
alátámaszt.
Az ajánlat 55. oldalán található, kiszerelésre vonatkozó adatokban ugyanakkor a diagnosztikum egyféle
kiszerelésben került feltüntetésre.
Kérjük az ellentmondás cégszerű nyilatkozatban vagy a kiszerelési adatok megadására vonatkozó (1/A. sz.)
iratminta megfelelő tartalmú pótlásával tisztázni szíveskedjenek!

Fentiekre tekintettel Döntéshozó a CheBio Fejlesztő Kft. (1146 Budapest, Thököly út 172. fszt.) ajánlattevő 1.,
5., 6., 8. és 15. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [16] Elnevezés: Kiskérődzők és vadon élő kérődzők kóros
prionok (Scrapie, atípusos scrapie, CWD kórformák kimutatására alkalmas Elisa alapú gyorsteszt (TSE)
és a hozzávaló teszt-specifikus fogyóeszközök
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Bio-Rad Magyarország Kft. (a.sz.: 13058199-2-42)
1082 Budapest, Futó u. 47-53.
16. rész

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár: Egy vizsgálatra
eső teljes költség (nettó
HUF/vizsgálati hely)
A vizsgálat sebessége eléri a
3 fő/8 óra/450 minta
értéket
A vizsgálat során keletkező
környezetterhelő
anyag
mennyisége (ml/vizsgálat)

Megajánlás
nettó 1562,- HUF/ vizsgálati hely
IGEN/NEM
1950 ml/vizsgálat, azaz 195ul/ vizsgálat


Nyúltvelő (obex) mintából valamennyi kis- és
A teszt alkalmassága a nagykérődző valamint vadonélő kérődző TSE kórkép (BSE,
különböző
kórképek scrapie, atipusos scrapie, CWD) kimutatható
kimutatására egy nyúltvelő
(obex) mintából

Kórképek kimutatására a nyúltvelőn kívül egyéb
mintákat is vizsgálni kell

A minta előkészítés és a detekciós fázis is
automatizált vagy a teszt nem igényel speciális minta
előkészítést és a detekció automatizált,
A minta előkészítés és

A teszt nem igényel speciális minta előkészítést de a
detekciós
fázis
detekció nem automatizált
automatizálása

Csak az egyik munkafázis (a minta előkészítés vagy a
detekciós folyamat) automatizált

A megajánlott teszt egyik munkafázisa sem automatizált

A teszt végrehajtása során a reagensek színezettek
A teszt végrehajtása során (a szubsztrát és stop reagensek kivételével)
használt reagens oldatok
színezettsége

A teszt végrehajtása során a reagensek nem színezettek
(a szubsztrát és stop reagensek kivételével)

A Bio-Rad Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 16. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
Bio-Rad Magyarország Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

1. Ajánlati
ár: Egy
vizsgálatra eső teljes költség
(nettó HUF/vizsgálati hely)
2. A vizsgálat sebessége (3
fő/8 óra/450 minta)
3. A vizsgálat során
keletkező környezetterhelő
anyag
mennyisége
(ml/vizsgálat)
4. A teszt alkalmassága a
különböző
kórképek
kimutatására egy nyúltvelő
(obex) mintából
5. A minta előkészítés és
detekciós
fázis
automatizálása
6. A teszt végrehajtása
során használt reagens
oldatok színezettsége
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

35

100,00

3500

35

0,00

0

5

100,00

500

45

100,00

4500

40

100,00

4000

30

100,00

3000

15500

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
Értékelési szempont:
1. Ajánlati ár: Egy vizsgálatra eső teljes költség (nettó HUF/vizsgálati
hely)
2. A vizsgálat sebessége (3 fő/8 óra/450 minta)
3. A vizsgálat során keletkező környezetterhelő anyag mennyisége
(ml/vizsgálat)
4. A teszt alkalmassága a különböző kórképek kimutatására egy nyúltvelő
(obex) mintából
5. A minta előkészítés és detekciós fázis automatizálása
6. A teszt végrehajtása során használt reagens oldatok színezettsége

Súlyszám:
35
35
5
45
40
30

Az 1. részszempontban (Ajánlati ár: Egy vizsgálatra eső teljes költség (nettó Ft/vizsgálati hely))
Ezen bírálati részszempont esetében az ajánlati árat nettó Ft-ban kell megadni egy vizsgálatra eső teljes költségre
vonatkoztatva, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlattevő árajánlatában az 1 vizsgálati helyre eső teljes költséget adja meg, amely a következőket tartalmazza:
a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges minden eszköz – a teszt, a teszt elvégzéséhez szükséges műszaki berendezések
és teszt specifikus fogyóanyagok, valamint a teszt elvégzéséhez szükséges tesztspecifikus és nem tesztspecifikus
összes készülék javítása és karbantartása függetlenül attól, hogy ajánlattevő ajánlotta-e meg; a személyzet képzése;
számítógépes program biztosítása.
E részszempont esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legalacsonyabb nettó szállítási díjat
tartalmazza magyar Forintban megadva (ajánlati ár). Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális
pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az
arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a
súlyszámmal. Adható pontszám: 0-100 pont.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.

E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.
A 2. részszempontban (A vizsgálat sebessége (3 fő/ 8 óra / 450 minta)
E részszempontban ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével számol az alábbiak szerint:
Ha a vizsgálat sebessége eléri: 3 fő/ 8 óra / 450 minta értéket, az ajánlat 100 pontot kap.
Ha a vizsgálat sebessége nem éri el a 450 minta / 3 fő/ 8 óra / sebességet, akkor az adható pontszám 0 pont.
Az ajánlat tartalmának megfelelően kiosztja ajánlatkérő a fent előre megadott pontszámokat, amelyeket ezen
részszempontra meghatározott súlyszámmal megszoroz. Ez a szorzat adja ezen részszempontban elért
részpontszámot.
A 3. részszempont (A vizsgálat során keletkező környezetterhelő anyag mennyisége (ml/vizsgálat) Ajánlatkérő a
legkevesebb környezetterhelő anyag keletkezését benyújtott ajánlatra a legmagasabb pontszámot adja, míg a
legnagyobb mennyiségű hulladék esetében a legkevesebb pontot adja.
E részszempontban ajánlatkérő az fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb mennyiségű környezetterhelő anyag)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az így kapott pontszámok megszorzandók a részszempontra meghatározott súlyszámmal és ez a szorzat adja az
erre a részszempontra kapott részpontszámot.
A 4. részszempont (A teszt alkalmassága a különböző kórképek kimutatására egy nyúltvelő (obex) mintából)
E részszempontban ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével számol az alábbiak szerint:
Ha egy nyúltvelő (obex) mintából valamennyi kis- és nagykérődző valamint vadonélő kérődző TSE kórkép (BSE,
scrapie, atipusos scrapie, CWD) kimutatható, akkor az ajánlatra 100 pont adható.
Ha a kórképek kimutatására a nyúltvelőn kívül egyéb mintákat is vizsgálni kell 0 pont adható.
Az ajánlat tartalmának megfelelően kiosztja ajánlatkérő a fent előre megadott pontszámokat, amelyeket ezen
részszempontra meghatározott súlyszámmal megszoroz. Ez a szorzat adja ezen részszempontban elért
részpontszámot.
Az 5. részszempont (A minta előkészítés és detekciós fázis automatizálása)
Automatizált minta előkészítés értelmezése Ajánlatkérő szerint:
Automatizált a minta előkészítés folyamata, ha a mintahomogenizálást követően a mintákat minta előkészítő lemezbe mérve,
automata berendezésbe helyezve, a laborszemélyzet közreműködése nélkül elvégzi a minta előkészítés több lépését: a készülék adagolja
a mintákhoz a tisztításhoz szükséges reagenseket (legalább 2 vagy több reagenst az előkészítés során szükségesek közül), a készülék
homogenizálja a reagenseket a mintával, a készülék automatikusan méri az adott munkafázisnál előírt inkubációs időt és
hőmérsékletet, és az inkubációs idő letelte után, automatikusan elvégzi a következő lépést/lépéseket. Az automata minta előkészítés

során az előkészítés összes automatizált lépését méri és napra és vizsgálatra visszakereshetően elektronikus formában tárolja a
készülék, azaz nem szükséges a vizsgálatot végzők általi manuális jegyzőkönyv vezetés a minta előkészítés fázisainak és
paramétereinek vizsgálatonkénti dokumentálására.
Manuális minta előkészítés értelmezése:
Manuális a minta előkészítés folyamata, ha a mintahomogenizálást követően a mintákat minta előkészítő lemezbe mérve, a
laborszemélyzet méri automata pipettával vagy más manuális adagoló készülékkel a mintákhoz az előkészítés során a módszer szerint
meghatározott reagenseket, manuálisan kell homogenizálni a reagenseket a mintával; a labor személyzet méri az adott munkafázisnál
előírt inkubációs időt és kontrolálja a hőmérsékletet, és az inkubációs idő letelte után, a laborszemélyzet közreműködésével történik a
következő lépés/lépések kivitelezése. Az előkészítés során a minta előkészítés összes lépését a vizsgálatot végző labor személyzet rögzíti
a minta előkészítés fázisainak és paramétereinek vizsgálatonkénti dokumentálásával.
Automatizált deteckiós fázis értelmezése Ajánlatkérő szerint:
Automatizált a detekciós fázis folyamata, ha a detekciós lemezre mért mintákat automata berendezésbe helyezve, - a laborszemélyzet
közreműködése nélkül - az automata elvégzi a módszerben előírt detekciós folyamat összes lépését: azaz a készülék adagolja a
mintákhoz a detekció során szükséges reagenseket; a készülék automatikusan méri az adott munkafázisnál előírt inkubációs időt
és hőmérsékletet, és az inkubációs idő letelte után, automatikusan elvégzi a következő detekciós fázis lépést/lépéseket mint pl. mosás,
inkubálás fotometrálás, OD értékek nyomtatása); a detekciós folyamatot az automata indításától az eredmény nyomtatásáig
rögzíti/dokumentálja a készülék, mely napra és vizsgálatra visszakereshetően rögzített.
Manuális deteckiós fázis értelmezése Ajánlatkérő szerint:
Manuális a detekciós fázis folyamata, ha a detekciós lemezre mért mintákon a módszerben előírt detekciós lépéseket, mit pl. reagens/ek
hozzáadagolása, inkubációs idők mérése, detekciós lemez Elisa lemezmosóval történő mosása, a lemez leolvasása / értékelése a
megfelelő leolvasó készülékkel és algoritmussal a laborszemélyzet közreműködésével történik; a detekció során a deteckciós fázis összes
lépését és paraméterét a vizsgálatot végző labor személyzet rögzíti.
E részszempontban ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével számol az alábbiak szerint:
- Amennyiben a minta előkészítés és a detekciós fázis is automatizált vagy a teszt nem igényel speciális minta
előkészítést és a detekció automatizált, akkor az ajánlat pontszáma 100 pont.
- Amennyiben a teszt nem igényel speciális minta előkészítést de a detekció nem automatizált, akkor az ajánlat
pontszáma 50 pont.
- Amennyiben csak az egyik munkafázis (a minta előkészítés vagy a detekciós folyamat) automatizált, akkor az
ajánlat pontszáma 50 pont.
- Amennyiben a megajánlott teszt egyik munkafázisa sem automatizált, akkor az adható pontszám: 0 pont.
Az ajánlat tartalmának megfelelően kiosztja ajánlatkérő a fent előre megadott pontszámokat, amelyeket ezen
részszempontra meghatározott súlyszámmal megszoroz. Ez a szorzat adja ezen részszempontban elért
részpontszámot.
A 6. részszempont (A teszt végrehajtása során használt reagensek színezettsége)
E részszempontban ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével számol az alábbiak szerint:
- Ha a teszt végrehajtása során a reagensek színezettek (a szubsztrát és stop reagensek kivételével), akkor az ajánlat
ezen részére 100 pont adható.
- Ha a teszt végrehajtása során a reagensek nem színezettek (a szubsztrát és stop reagensek kivételével) akkor az
ajánlat ezen részére 0 pont adható.
Az ajánlat tartalmának megfelelően kiosztja ajánlatkérő a fent előre megadott pontszámokat, amelyeket ezen
részszempontra meghatározott súlyszámmal megszoroz. Ez a szorzat adja ezen részszempontban elért
részpontszámot.
Szinezett reagensek alatt Ajánlatkérő azt érti:
A mintához adagolandó reagensek akkor színezettek, ha a reagens - vizuálisan érzékelhetően is – valamilyen színező anyagot
tartalmaz pl. fenol vörös, bróm-fenol kék, malachite zöld, stb., amely a mintával összkeverve az adott munkafázisra jellemzően
megváltoztatja a minta színét (pirosra, kékre, zöldre, stb.) is, ezzel jelezve, hogy az adott munkafázis reagensének mintához adagolása
megtörtént.
Nem színezettek a reagensek, amennyiben az adott reagens színtelen, és /vagy mintához adagolva annak színét nem befolyásolja.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Bio-Rad Magyarország Kft. (a.sz.: 13058199-2-42)
1082 Budapest, Futó u. 47-53.
16. rész

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár: Egy vizsgálatra
eső teljes költség (nettó
HUF/vizsgálati hely)
A vizsgálat sebessége eléri a
3 fő/8 óra/450 minta
értéket
A vizsgálat során keletkező
környezetterhelő
anyag
mennyisége (ml/vizsgálat)

Megajánlás
nettó 1562,- HUF/ vizsgálati hely
IGEN/NEM
1950 ml/vizsgálat, azaz 195ul/ vizsgálat


Nyúltvelő (obex) mintából valamennyi kis- és
A teszt alkalmassága a nagykérődző valamint vadonélő kérődző TSE kórkép (BSE,
különböző
kórképek scrapie, atipusos scrapie, CWD) kimutatható
kimutatására egy nyúltvelő
(obex) mintából

Kórképek kimutatására a nyúltvelőn kívül egyéb
mintákat is vizsgálni kell

A minta előkészítés és a detekciós fázis is
automatizált vagy a teszt nem igényel speciális minta
előkészítést és a detekció automatizált,
A minta előkészítés és

A teszt nem igényel speciális minta előkészítést de a
detekciós
fázis
detekció nem automatizált
automatizálása

Csak az egyik munkafázis (a minta előkészítés vagy a
detekciós folyamat) automatizált

A megajánlott teszt egyik munkafázisa sem automatizált

A teszt végrehajtása során a reagensek színezettek
A teszt végrehajtása során (a szubsztrát és stop reagensek kivételével)
használt reagens oldatok
színezettsége

A teszt végrehajtása során a reagensek nem színezettek
(a szubsztrát és stop reagensek kivételével)

A Bio-Rad Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: - 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: -2
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [17] Elnevezés: Chlamydophila abortus elleni ellenanyag
kérődző vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
ési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
17. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 547,80,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 17. része tekintetében érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az elbírálás
részszempontjai
1. Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)
2. Kiszerelés
3. Pótlólagos
reagens
biztosítása
4. Inkubálási idő

A részszempontok
súlyszámai

Az
ajánlattevő
neve:
NOACK Magyarország Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

35

100,00

3500

22

100,00

2200

20

100,00

2000

15

0,00

0

5. Inkubálási hőmérséklet
6. Számítógépes értékelő
program
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

8

0,00

0

10

100,00

1000
8700

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó
Ft/vizsgálati hely)
Kiszerelés
Pótlólagos reagens biztosítása
Inkubálási idő
Inkubálási hőmérséklet
Számítógépes értékelő program

Súlyszám
35
22
20
15
8
10

1.) Ajánlati ár:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által megajánlott, egy vizsgálati helyre
vonatkoztatott nettó ár képezi. Az ajánlati árat nettó Ft összegben kell megadni, és nem köthető semmilyen más
külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati
helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.
szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat az alábbiak szerint kell megadni:
egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma
Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különböző kiszerelésű és
különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a
vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.)
Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány
díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok
számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri.
Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja
meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait.

2.) Kiszerelés:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék kiszereléseinek típusa (csak
lemezes/stripes) és száma (egyféle/többféle) képezi. A lemezek stripes változatának használata gazdaságosabb a
teljes lemezes formátummal szemben, mivel az egy alkalommal végzendő vizsgálatok száma a megrendelők által
beküldött minták számától függ. A vizsgálatok vállalt határidejének betartása érdekében a beérkezett minták
alacsony száma esetén célszerű a stripes készlet használata.

A kit különböző kiszerelései (lemezek száma a készletben) szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő
időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés
0 pont
Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
15 pont
Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés
50 pont
Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

3.) Pótlólagos reagens biztosítása:

A lemezek stripes alkalmazása esetén a kontroll savók és reagensek felhasználása megnövekszik a teljes lemez
használatához képest. Ebben az esetben szükséges a kontroll savók és reagensek pótlólagos biztosítása a lemez
maradéktalan hasznosítása érdekében.
A pótlólagos reagens ára vizsgálati helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az egy vizsgálati hely árának 50%-át.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
0 pont
Pótlólagos reagens biztosítása esetén
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

4.) Inkubálási idő:

Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék inkubálási ideje képezi.
Munkaszervezési okokból előnyös, ha ugyanazon készlet többféle, hosszú (éjszakai, 14 órás vagy azt meghaladó)
és rövid (nappali, maximum 2 órás), inkubációs idő alkalmazásával is használható. Az inkubálási idő a minta
inkubálására vonatkozik (csak a minta inkubálási idejét adja meg).
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Rövid vagy hosszú inkubálás
0 pont
Rövid és hosszú inkubálás
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

5.) Inkubálási hőmérséklet:

A laboratórium adott környezeti feltételei között a szobahőmérséklet jelentős évszakonkénti ingadozást mutat,
ezért az inkubációs hőmérséklet állandóságát így nem lehet biztosítani. A 34-40 ºC-os termosztátban, illetve 2-8
ºC-os hűtőszekrényben való inkubálás alkalmazásával tud Ajánlatkérő megfelelő feltételeket biztosítani a vizsgálat
szakszerű elvégzéséhez. Az inkubálási hőmérséklet a minta és a konjugátum inkubálására is vonatkozik (a minta és
a konjugátum inkubálási hőmérsékletét is adja meg). Ajánlatkérő ezen bírálati szempont esetében kizárólag ezen
három inkubálási hőmérséklet tartományt fogadja el.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot:
inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta és/vagy konjugátum) 0 pont,
inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és konjugátum is) 100 pont.
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.

6.) Számítógépes értékelő program:

Az eredmények gyors értékelése érdekében célszerű olyan számítógépes program alkalmazása, amely a vizsgálat
megkezdése előtt alkalmas az iktatószámok és az egyes vizsgált vérminták sorszámának rögzítésére, és a vizsgálat
eredményét, az optikai denzitás mérését követően, a minták iktatószámát és sorszámát is feltüntetve adja meg.
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetése nélkül:
0 pont
- Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám feltüntetésével:
100 pont
A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

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

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

NOACK Magyarország Kft. (a.sz.: 10807688-2-43)
1118 Budapest, Budaörsi út 131/B. Fsz. 1-2.
17. rész

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Értékelési szempont
Ajánlati ár (kiszereléstől
függetlenül, egy vizsgálati
helyre
vetítve
nettó
Ft/vizsgálati hely)

Megajánlás
nettó 547,80,- Ft/ vizsgálati hely


Csak lemezes formátum és egyféle kit kiszerelés

Csak lemezes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Kiszerelés

Stripes formátum és egyféle kit kiszerelés

Stripes formátum és legalább kétféle kit kiszerelés
Pótlólagos
reagens 
Pótlólagos reagens biztosítása nélkül
biztosítása

Pótlólagos reagens biztosítása esetén

Rövid vagy hosszú inkubálás
Inkubálási idő

Rövid és hosszú inkubálás

inkubálási hőmérséklet 18-25ºC, szobahőn (minta
és/vagy konjugátum)
Inkubálási hőmérséklet

inkubálási hőmérséklet 34-40ºC és/vagy 2-8ºC (minta és
konjugátum is)

Számítógépes értékelő program iktatószám és mintaszám
Számítógépes
értékelő feltüntetése nélkül:
program

Számítógépes értékelő program iktatószám és
mintaszám feltüntetésével

A NOACK Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő az érintett részre vonatkozó
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
diagnosztikumok szállítása és logisztikai feladatok ellátása

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, adószáma: 2
INGENASA (Spanyolország, 2837 Madrid, Hermanos García Noblejas 39.); a.sz.: A28686154
NOACK Romania SRL. (Romania, 031281 Bucuresti, Calea Vitan 23C, et. 4, sector 3.); a.sz.: RO5019365

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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:
M/1. – NOACK Romania SRL. (Romania, 031281 Bucuresti, Calea Vitan 23C, et. 4, sector 3.);a.sz.: RO5019365

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: 2
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (a.sz.: 10303304-2-44)
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.

Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indokai:
1.) Ajánlattevő a 3., 4., 12. és 17. részekre vonatkozó felvilágosítás kérésre adott válaszában akként nyilatkozott,
hogy a vonatkozó rész „inkubálási hőmérséklet”-re vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlása megfelelő,
mivel a konjugátum inkubálási hőmérséklete 18-25 Cº függetlenül a minta konjugálási hőmérsékletétől.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az Ajánlattevő hivatkozásával ellentétben a konjugátum inkubálási
hőmérséklete abban 37 (+-3) Cº-ban került feltüntetésre.
Mivel felolvasólapon tett megajánlás és a használati utasításban szereplő adat közötti ellentmondás nem került
feloldásra és a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint a válasz megadása
„a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) 88 annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”,
így a felolvasólapon tett megajánlás jogszerűen nem módosítható.

2.) A 8. rész tekintetében Ajánlattevő két használati utasítást is benyújtott, Ajánlatkérő pedig kérte tisztázni, hogy

a vonatkozó rész tekintetében melyik használati utasítást kell ajánlatkérőnek figyelembe vennie.
Ajánlattevő úgy nyilatkozott válaszában, hogy amennyiben nincs szükség a termékcsalád mindkét tesztjére, akkor
az IDDEX Paratuberculosis Screening tesztet kéri figyelembe venni.
A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai ellenőrizték a benyújtott
használati utasításokat és megállapították, hogy az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt nem felel meg az előírt
műszaki minimumkövetelményeknek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő Mycobacterium paratuberculosis elleni
ellenanyag vérmintából történő kimutatására, megerősítő vizsgálatra (verifikálásra) alkalmas ELISA tesztre
kért ajánlatot, az IDDEX Paratuberculosis Screening teszt pedig szűrővizsgálatra alkalmas.
Fentiekre tekintettel Döntéshozó az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.)
ajánlattevő 3., 4., 8., 12 és 17. részekre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:
szolgáló real-time PCR kit
Az eljárás eredményes volt x

2

[18] Elnevezés: Afrikai sertéspestis vírusának kimutatására

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
18. rész

1.
2.
3.

Értékelési szempont
Ajánlati
ár
(nettó
Ft/reakció egységárban)
A diagnosztikum lejárati
ideje a szállításkor (legalább
6 hónap, egész számban és
hónapban megadva,)
Kiszerelés

Megajánlás
nettó 2943,- Ft/ reakció
12 hónap



Egyféle kit kiszerelés (24 vagy 96 mintás)
Kétféle kit kiszerelés, a 24-es és a 96-os is

A Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 18. része tekintetében érvényes
arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel
kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(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.)

Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

1. Ajánlati ár (nettó
Ft/reakció egységárban)
2. A diagnosztikum lejárati
ideje a szállításkor (legalább
6 hónap, egész számban és
hónapban megadva)
3. Kiszerelés (24 és/vagy 96
mintás)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az
ajánlattevő
neve:
Biomarker Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

60

100,00

6000

20

100,00

2000

20

100,00

2000
10000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100
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
Értékelési szempont
1.
2.
3.

Ajánlati ár (nettó Ft/reakció egységárban)
A diagnosztikum lejárati ideje a szállításkor (legalább 6 hónap, egész
számban és hónapban megadva)
Kiszerelés (24 és/vagy 96 mintás)

Súlyszám
60
20
20

1.
A nettó ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb
megajánlás kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest
arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az első bírálati szempont súlyszámával felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítási képlet elvégzését
követően 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.

 Alegalacsonyabb 
  Pmax  Pmin   Pmin
 A

vizsgált



Számítás képlete: P  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
2.
A diagnosztikum lejárati ideje a szállításkor értékelési részszempont esetében ajánlatkérő az
egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb lejárati idő) kapja a

maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra.
Az oltóanyag lejárati ideje a szállításkor nem lehet kevesebb, mint 6 hónap. A 6 hónapnál kevesebb megajánlás az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A 12 hónapnál magasabb megajánlásokat ajánlatkérő a ponthatár felső
határával azonos számú (100 pont) pontszám megadásával bírálja el.
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a legmagasabb lejárati idő minősül. Az így kapott pontszámok az adott
bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám
keletkezik, úgy a számítási képlet elvégzését követően 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.

 Avizsgált 
  Pmax  Pmin   Pmin
A

 legjobb 

Számítás képlete: P  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
3.
A kiszerelés - Ezen bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját a megajánlott termék
kiszereléseinek száma képezi.
A kit különböző kiszerelései szükségesek, mivel a vizsgálatok száma az év eltérő időszakaiban ingadozást mutat.
Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont
szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti pontszámot.
Egyféle kit kiszerelés (24 vagy 96 mintás)
Kétféle kit kiszerelés, a 24-es és a 96-os is

0 pont
100 pont

Az összes részszempontban elért részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott összpontszám alapján állapítja
meg az ajánlatkérő, hogy melyik ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a.sz.: 12122066-213)
2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
18. rész

1.
2.
3.

Értékelési szempont
Ajánlati
ár
(nettó
Ft/reakció egységárban)
A diagnosztikum lejárati
ideje a szállításkor (legalább
6 hónap, egész számban és
hónapban megadva,)
Kiszerelés

Megajánlás
nettó 2943,- Ft/ reakció
12 hónap



Egyféle kit kiszerelés (24 vagy 96 mintás)
Kétféle kit kiszerelés, a 24-es és a 96-os is

A Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő
az érintett részre vonatkozó értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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, adószáma: -2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: -2
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/04/10 / Lejárata: 2018/04/19
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. április 9
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. április 9.
VI.1.10) További információk:
1.) A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján jelen közbeszerzési eljárás 11., 13., 16. és 18. részeiben a
szerződés a tíz napos időtartam (moratórium) letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a
vonatkozó részekben csak egy ajánlatot nyújtottak be.
2.) A részek eredményessége érdekében a 8. részben rendelkezésre álló fedezet bruttó 25.631.140,- forinttal, a 14.
részben rendelkezésre álló fedezet bruttó 9.144.000,- forinttal, míg a 16. rész esetében rendelkezésre álló
fedezetet bruttó 18.592.800,- forinttal megemelemésre kerül.

