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„Veszettség elleni orális vakcina
beszerzése” Tájékoztatás
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárás
megindításáról

Melléklet:
- Eljárást megindító felhívás

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárást
kezdeményez
„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése” tárgyában.
A Kbt. 103. §-ában foglalt kötelezettségre tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakról tájékoztatja a
Közbeszerzési Hatóságot:
1. Az ajánlattételre felhívni kívánt szervezet:
VETIMPEX Kereskedelmi Kft. (1194 Budapest, Hoffher Albert u. 38-40.)
2. A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás:
Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltakra, mely alapján az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat, ha „a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a
közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a
tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit,
amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek”,
Intézményünk az alábbi körülményekre tekintettel döntött ezen eljárásfajta alkalmazása mellett.
Ajánlatkérő 2017/S 230-480195 nyilvántartási számon eljárást megindító hirdetményt jelentetett
meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. november 30. napján. Az ajánlati felhívás a
Közbeszerzési Értesítőben KÉ 16836/2017 iktatószámon 2017. november 30-án jelent meg
A 2017. december 13-án 14.00 órai kezdettel megtartott bontási eljárás során Ajánlatkérő
tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy az eljárás 1. részében rendelkezésre álló fedezete nettó
432.828.739,- Ft, azaz bruttó 549.692.498,- Ft. Megállapításra került, hogy az eljárás 1. részére
vonatkozóan beérkezett ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás ezen fedezetnél lényegesen magasabb.
Ajánlatkérő az előzmény közbeszerzési eljárás 1. részét a 2018. január 12. napján meghozott
döntésével eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.
Figyelemmel arra, hogy az egyetlen ajánlatra tekintettel a nyílt eljárás 1. része eredménytelen lett,
mert a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel és a korábbi közbeszerzés feltételei
jelen eljárásban sem változnak meg, megalapozott a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény nélküli eljárás lefolytatásának jogcíme.

Ajánlatkérő az eljárásba a VETIMPEX Kereskedelmi Kft. (1194 Budapest, Hoffher Albert u. 3840.) ajánlattevőt hívja meg, mivel ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján
eredménytelen és ajánlata egyébként megfelel az előírt formai követelményeknek.
3. Ajánlattételi felhívás: jelen tájékoztatás melléklete tartalmazza
4. Becsült érték összesen: nettó: 432.828.739,- Ft.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és dokumentációt a Közbeszerzési Hatóság
tájékoztatásával egyidejűleg megküldte az ajánlattevőnek.
B u d a p e s t , 2018. február 7.
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