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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.csmekhm.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62242786Fax:Telefon:E-mail:

intézményvezetőDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

www.ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 704186618Telefon:E-mail:

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó

Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta

fairtender@t-online.hu

www.ekr.gov.hu

Nem

Nem

Egyéb típus:

Egészségügyi intézmény

Egészségügy

FT-1177/HMV/2021 - Labordiagnosztikumok beszerzése

EKR001130852021

Árubeszerzés

Adás-vételi szerződés keretében az Intézmény részére 12+12 hónapban szükséges különféle laboratóriumi diagnosztikumok 
leszállítása, egyrészt a saját tulajdonában lévő laboratóriumi készülékek működtetéséhez, másrészt pedig, az. 1., 2., 5., 7. és 9. részek 
esetében gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves laboratóriumi készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra kerülő 
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.  Jelenleg Ajánlatkérőnél ASSECO 
(GlobeNet) MedWorkS – Medikai rendszer, ASSECO (GlobeNet) MedBakter – Mikrobiológia, ASSECO (GlobeNet) LabWorkS – 
Központi Laboratórium laboratóriumi információs rendszer működik. 
 
Teljes mennyiség  
 
1. rész Hematológia 97.000 vizsg. / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel: Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készüléket, az alábbi minimumkövetelményeknek megfelelően: Makó - Kihelyezésre 1 db 60 teszt/óra kapacitású 5 DIFF 
háttérkészülék biztosítása. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék ajánlható.  
 
2. rész Kémia 1.411.120 vizsg. / 12 hónap, 5 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készülékeket, az alábbi minimum-követelményeknek megfelelően: Hódmezővásárhely - készülék kihelyezésre 1 db 76 db 10 
ml-es cső kapacitású centrifuga biztosítása. Makó - kihelyezésre 2 db 240 kémiai teszt/óra kapacitású háttérgép azonos reagens 
bázissal működő, 1 db 76 db 10 ml-es cső kapacitású centrifuga  és 1 db 24 db 10 ml cső kapacitású háttér centrifuga biztosítása. 
Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülékek ajánlhatók. 
 
3. rész Kémia HgbA1C 14.000 vizsg. / 12 hónap 
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Teljes mennyiség  
1. rész Hematológia 97.000 vizsg. / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel: Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készüléket, az alábbi minimumkövetelményeknek megfelelően: Makó - Kihelyezésre 1 db 60 teszt/óra kapacitású 5 DIFF 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1. rész Hematológia készülék kihelyezésévelII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

 
4. rész Immunkémia + Sürgősségi Immunkémia: Monoteszt  17.600 vizsg., Immunkémiai automata 52.800 vizsg. / 12 hónap 
 
5. rész Hemosztázis 55.100 vizsg. / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készüléket, az alábbi minimum-követelményeknek megfelelően: Makó - Kihelyezésre 1db 100 teszt/órás készülék 
biztosítása a háttérgéppel (SYSMEX CA 540) azonos renszeroldattal, és reagenssel. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék 
ajánlható. 
 
6. rész Vizelet 91.000 vizsg. / 12 hónap 
 
7. rész Elektroforézis vizsgálatok 1.000 vizsg. / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges készüléket, az alábbi minimumkövetelményeknek megfelelően: Hódmezővásárhely -Kihelyezésre 1db ELFO 
készülék biztosítása. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék ajánlható. 
 
8. rész Manuális vizsgálatok 5.310 vizsg. / 12 hónap 
 
9. rész Helikobakter szűrés 36 db / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készüléket, az alábbi minimum-követelményeknek megfelelően: Hódmezővásárhely -  kihelyezésre 1db makóival azonos 
Heliprobe készülék biztosítása. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék ajánlható. 
 
10. rész Allergia 2.540 vizsg. / 12  hónap 
 
11. rész Bakteriológia 12.276 db, 2.266 doboz / 12 hónap 
 
12. rész Vérgáz meghatározás 8.000 vizsg. / 12 hónap 
 
13. rész Egyéb anyagok 25 csomag, 4 tek, 2 doboz, 28 845 db, 13 dob / 12 hónap 

227 948 572,00
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Teljes mennyiség  
 2. rész Kémia 1.411.120 vizsg. / 12 hónap, 5 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készülékeket, az alábbi minimum-követelményeknek megfelelően: Hódmezővásárhely - készülék kihelyezésre 1 db 76 db 10 
ml-es cső kapacitású centrifuga biztosítása. Makó - kihelyezésre 2 db 240 kémiai teszt/óra kapacitású háttérgép azonos reagens 
bázissal működő, 1 db 76 db 10 ml-es cső kapacitású centrifuga  és 1 db 24 db 10 ml cső kapacitású háttér centrifuga biztosítása. 
Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülékek ajánlhatók. 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. rész Kémia készülékek kihelyezésévelII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

háttérkészülék biztosítása. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék ajánlható. 
 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
 3. rész Kémia HgbA1C 14.000 vizsg. / 12 hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - 3. rész Kémia HgbA1CII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - 5. rész Hemosztázis készülék kihelyezésévelII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
 4. rész Immunkémia + Sürgősségi Immunkémia: Monoteszt  17.600 vizsg., Immunkémiai automata 52.800 vizsg. / 12 hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - 4. rész Immunkémia + Sürgősségi ImmunkémiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Teljes mennyiség  
6. rész Vizelet 91.000 vizsg. / 12 hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - 6. rész VizeletII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
5. rész Hemosztázis 55.100 vizsg. / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készüléket, az alábbi minimum-követelményeknek megfelelően: Makó - Kihelyezésre 1db 100 teszt/órás készülék 
biztosítása a háttérgéppel (SYSMEX CA 540) azonos rendszeroldattal, és reagenssel. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék 
ajánlható. 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
7. rész Elektroforézis vizsgálatok 1.000 vizsg. / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges készüléket, az alábbi minimumkövetelményeknek megfelelően: Hódmezővásárhely -Kihelyezésre 1db ELFO 
készülék biztosítása. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék ajánlható. 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - 7. rész Elektroforézis vizsg. készülék kihelyez.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - 9. rész Helikobakter szűrés készülék kihelyez.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
8. rész Manuális vizsgálatok 5.310 vizsg. / 12 hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - 8. rész Manuális vizsgálatokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - 10. rész AllergiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
9. rész Helikobakter szűrés 36 db / 12 hónap, 1 db készülék kihelyezéssel. Ajánlattevő köteles biztosítani, a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges készüléket, az alábbi minimum-követelményeknek megfelelően: Hódmezővásárhely -  kihelyezésre 1db makóival azonos 
Heliprobe készülék biztosítása. Gyárilag új vagy legfeljebb 4 éves készülék ajánlható. 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
11. rész Bakteriológia 12.276 db, 2.266 doboz / 12 hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - 11. rész BakteriológiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
10. rész Allergia 2.540 vizsg. / 12  hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
12. rész Vérgáz meghatározás 8.000 vizsg. / 12 hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - 12. rész Vérgáz meghatározásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium: Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló 
jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség  
13. rész Egyéb anyagok 25 csomag, 4 tek, 2 doboz, 28 845 db, 13 dob / 12 hónap 
 
Értékelés minden rész tekintetében:  
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár elve alapján 
értékeli.  
A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek (kontrollok, kalibrátorok, 
rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az 
Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen 
köteles biztosítani. 
A laboratóriumi vizsgálatok részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő, a lehívások során, a tényleges igényeinek megfelelően a megadott mennyiségtől 25% -kal felfelé térhet el, változatlan 
szerződéses feltételek mellett. oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900 Makó Kórház u. 2. telephelyek A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - 13. rész Egyéb termékekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - 1. rész Hematológia készülék kihelyezésévelRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2021/S 187-486008

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

HU
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IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - 2. rész Kémia készülékek kihelyezésévelRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

22 664 140,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

Igen

HU
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - 3. rész Kémia HgbA1CRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

64 936 090,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

Igen

HU
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HUFPénznem:

68 829 770,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:4A szerződés száma:

4 - 4. rész Immunkémia + Sürgősségi ImmunkémiaRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

5 795 310,00A szerződés/rész végleges összértéke:

vonatkozóan)

Igen

HU
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

11 299 370,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:5A szerződés száma:

5 - 5. rész Hemosztázis készülék kihelyezésévelRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Igen

HU
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

11 226 900,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:6A szerződés száma:

6 - 6. rész VizeletRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

Igen

HU
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+36 26505325Telefon:bartucz@medi-lab.huE-mail:

Fiastyúk Utca 1/AEgyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:SzentendreVáros:MagyarországOrszág:2000Postai irányítószám:

Postai cím:

10875397213Nemzeti azonosítószámMEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.15V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:8A szerződés száma:

8 - 8. rész Manuális vizsgálatokRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-018377Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

7 - 7. rész Elektroforézis vizsg. készülék kihelyez.Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Nem

Igen

HU12
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:10A szerződés száma:

10 - 10. rész AllergiaRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-018377Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

9 - 9. rész Helikobakter szűrés készülék kihelyez.Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

1 549 442,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 26505327Fax:www.medi-lab.huInternetcím:

Nem

Igen
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1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:11A szerződés száma:

11 - 11. rész BakteriológiaRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

2 585 240,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

HU

Igen
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1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:12A szerződés száma:

12 - 12. rész Vérgáz meghatározásRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

29 879 430,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

HU

Igen
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10824487241Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:13A szerződés száma:

13 - 13. rész Egyéb termékekRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

7 853 200,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

10824487241Nemzeti azonosítószámDiagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

HU

Igen
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a) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:  
 
7 - 7. rész Elektroforézis vizsg. készülék kihelyez. számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek 
kiválasztásra: 
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].; 
A Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárás a 7. rész esetében eredménytelen, figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen 
ajánlatot nyújtottak be.; 
  
9 - 9. rész Helikobakter szűrés készülék kihelyez. számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek 
kiválasztásra: 
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].; 
A Kbt. 75. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárás a 9. rész esetében eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.; 
  
b) A nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele): 
1. Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.) adószám: 10824487-2-41 
2. Medi-Lab Kft. (2000 Szentendre, Fiastyúk u. 1/a.) adószám: 10875397-2-13 
 
c) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:  
1. Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.) adószám: 10824487-2-41: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 13. részek 
2. Medi-Lab Kft. (2000 Szentendre, Fiastyúk u. 1/a.) adószám: 10875397-2-13: 8. rész 
3. Labordiagnosztika Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 208.) adószám: 24274548-2-42: 7. rész  - érvénytelen ajánlat 
4. Pannon Diagnosztika Kft. (1193 Budapest, Komjáti u. 31/a.) adószám: 12996708-2-43: 7. rész- érvénytelen ajánlat 
 
d) Ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését: - 

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

1 329 680,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 13694383Fax:www.diagnosticum.huInternetcím:

+36 209675203Telefon:tender@diagnosticum.huE-mail:

Attila Utca 126Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámRészvénytársaságHivatalos név:

HU
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.01.19

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

 
A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: „FT-1177/HMV/2021 - Labordiagnosztikumok beszerzése saját tulajdonban lévő 
készülékekhez, valamint használatba adásra kerülő készülékek biztosításával” megnevezésű közbeszerzési eljárás

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint
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